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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat eg in eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Lehen Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluak ikaskuntza prozesuak ematen diren 

egoeren azterketa eta programazioa egiteko beharrezko formazioa eman digu. 

Honetaz, aparte aniztasunaren trataeraren inguruko hausnarketaren esparrua ematen 

dio.  

Azkenik, aukerako modulua nire kasuan “matemática y su didáctica” izan zen, modulu 

honetan egoera didaktikoak aztertu genituen, honek zeuzkan alderdiak aztertuz, lan 

honetan egoerez hitz egingo da era inplizitu batean, beraz, bere oinarrian modulu hau 

dago beste arloetara garatuz, ez soilik matematikari.  

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, hizkuntza honetan idatziko da “1. Sentido y justificación del tema elegido” 

(aukeratutako langaiaren zentzua eta justifikazioa) atala, baita hurrengo atalean 

aipatzen den laburpen derrigorrezkoa ere. 
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Laburpena 

Lan honetan Iruñeko eskola zehatz batetako lehen hezkuntzako lehenengo mailarako 

hiruhilabetekoan lan egiteko metodologia ezberdin bat proposatzen da: txokoak. 

Horretarako, lehenik eta behin lanaren eremu teorikoan zenbait kontzeptuz hitz egiten 

eta definitzen dira: eskola, ikaskuntza, gaitasunak, giroa, espazioa eta denbora. 

Jarraian, txokoen metodologian zentratuko gara, bertan, aitzindariak, hauen 

definizioak eta engaiatuta dauden hezkuntza eragile bakoitzaren lekua edo papera 

deskribatuko ditugu, batzarrari toki bat eginez eta azkenik, benetako ebaluazioaren 

izatea azalduz. Ondoren, GBL honen asmo nagusia den proposamen didaktikoa 

aurkezten da, eskola eta maila zehatz baten kokapena eginez eta dagokigun 

kurrikulumean murgilduz. Gero, proposatzen ditugun txokoak aurkezten dira, hauek 

bete ditzaketen helburu eta edukiak islatuz eta horretarako beharrezkoak diren 

baliabideak eta ebaluazioa azalduz. Amaitzeko, burutuko genukeen diseinu enpirikoa 

aurkezten da. GBL honen azkeneko atalak ondorioak, bibliografia, hitz-atzea eta 

eranskinak izango dira.  

Hitz gakoak: txokoen metodologia; Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza; ikaskuntza; 

ikaslea; irakaslea 

Resumen  

En este TFG se propone el diseño de la implementación de la metodología de rincones 

para el primer trimestre del 1er curso de Educación Primaria en una escuela concreta 

de Pamplona. Para ello, hemos secuenciado el trabajo de la siguiente manera: un 

marco teórico para definir y fundamentar los conceptos en los que nos apoyamos: 

escuela, aprendizaje, competencias, ambiente, espacio y tiempo. Seguimos con un 

capítulo dedicado a la metodología por rincones, dónde recordaremos, brevemente a 

sus antecesores, sus definiciones, así como, el lugar y el papel que desempeñan los 

agentes educativos implicados, deteniéndonos en la asamblea y mostrando en que 

consiste la evaluación auténtica. Seguidamente se muestran los rincones que 

proponemos, especificando los objetivos y contenidos que pueden ayudar a lograr, los 

recursos necesarios y su evaluación. A continuación dedicamos un capítulo al diseño 
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empírico que llevaríamos a cabo. Los últimos capítulos del TFG se refieren a las 

conclusiones, bibliografía, epílogo y los anexos. 

Palabras clave: metodología de rincones, educación infantil, educación primaria, 

aprendizaje, alumnado, profesorado. 

Abstract 

In this work we present a different methodology: the corners being used in a specific 

school of Iruñea, in the first semester of the first course of primary school. For it, in 

first place, in the theoretical field of the work we define some concepts: the school, 

learning, competences, the atmosphere, the space and the time. In the next point, we 

describe the corners methodology, there, we explain predecessors, its definition, the 

roll of the educational agent, doing site to the assembly and explaining authentic 

evaluation. We also present the didactic offer that is the aim of this Final Project Work. 

In this offer we present the corners, reflecting the objectives and the contents that 

these can fulfill, for it, we explain the resources that are needed and the evaluation. 

Finally, we describe an empirical design that will be focused on the corners 

methodology. The last chapters are conclusions, epilogue, bibliography and annexes. 

Keywords: corners methodology, Childhood education primary school, learning, pupil, 

teacher. 
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SARRERA 

Gradu Bukaerako lan honek, teoria eta praktika uztartu nahi ditu.Alde batetik 

unibertsitatean ikasitakoa eta lanaren garapenerako lagungarriak izan diren 

dokumentuen sintesia eta bestetik nire lan eskarmentuan, eskolan alegia, ikusi eta 

ikasitakoa.  

Horretarako lana 5 funtsezko ataletan banatzen da. Lehenengoa, aukeratutako 

langaiaren zentzua eta justifikazioa, da. Bertan gai honen zergatia, arrazoi pertsonalak 

eta helburuak azaltzen dira. Atal hau gaztelaniaz egin da, gaztelaniazko hizkuntza 

gaitasuna erakutsi asmoz.  

Txokoen metodologia sakondu aurretik, funtsezko kontzeptu batzuk argitzea 

garrantzitsua iruditzen zaigu, izan ere, kontzeptu berak adiera ezberdinak ditu. Eta 

ondoren txokoen metodologian eragina duten elementu ezberdinak aztertzen dira, 

bere definizioak, metodologia hau ulertu eta garatzeko modu ezberdinak, eragin 

zuzena duten hezkuntza eragileen lekua (irakaslea, ikaslea eta familia) eta benetako 

ebaluazioa besteak beste. Azken puntu honen garrantzia azpimarratu nahi nuke, izan 

ere ebaluazioaren izatea aldatzen ez bada, metodologia ezin da aldatu.  

Ondoren Iruñeako eskola zehatz baten egoera azaltzen da eta kontutan hartu 

beharreko kurrikulum arautzailea ze testuinguruan gauden kokatzeko eta horrekin 1. 

Mailako 1. Hiruhilabetean ezartzeko proposamen didaktiko bat egiten da.  

Gero honen proposamen honen balioa eta egokitasuna azalarazteko aurrera eraman 

ez den proposamen enpiriko bat burutu da, denbora eta aukera izatekotan, nola 

egingo genukeen azalduz.  

Eta bukatzeko ondorio batzuk aurkezten dira, hitz-atze bat, erreferentzia 

bibliografikoak eta eranskinak.  
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1. SENTIDO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO/ AUKERATUTAKO 

LANGAIAREN ZENTZUA ETA JUSTIFIKAZIOA 

1.1Antecedentes 

Llegué a la universidad convencida de que otra escuela era posible y por eso puse 

entre mis opciones diplomatura de magisterio, aunque, no sabía si ese sería mi camino 

en la vida. Por eso, al terminar la diplomatura aunque tenía mucha curiosidad de 

cursar “psicopedagogía en donosti” que era una de las opciones de moda me decante 

por ponerme en activo, tenía muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido y 

de empezar a cambiar la escuela, claro.  

Ese mismo otoño se me dió la oportunidad, tutora de un grupo de 4º de primaria y en 

ese momento no supe para cuanto tiempo sería, pero resultó que fue una de las “bajas 

largas” (enseguida me puse al día de esta jerga que en mi vida había oído). Por lo que 

ahí estuve un año haciendo, literalmente, “lo que podía” y es que así fue, estaba en el 

centro de 9 a 17, llegaba a casa merendaba y a seguir trabajando hasta que llegaba la 

hora de cenar y a la cama y aún y todo no me daba tiempo para: tanta corrección, leer 

los siguientes temas del libro y si hacía falta hacer material nuevo, preparar la clase de 

plástica que al no tener libro no tenía programación, leer redacciones que no había por 

donde coger, entrevistas con las familias, notas, evaluaciones, reuniones… además, se 

me descontrolaba el grupo, pero el perfil docente que había decidido que quería 

adoptar no era el de autoritario, aunque la realidad es que tampoco sabía muy bien el 

rol docente que quería adoptar muchas veces pensaba “dejó esto y me voy a una 

fábrica, 8 horas y luego a disfrutar de la vida”, pero a  una le gustan los retos por lo que 

nunca cogí esa vía. Eso si, ese verano llevé tarea para septiembre: ¿cómo quiero ser 

como docente y conseguir un clima de aprendizaje, trabajo, convivencia… en la que 

todos estemos a gusto?  

En los siguientes trabajos que tuve podemos decir que conseguí que no se 

descontrolara el grupo (por lo menos no demasiado), pero seguí trabajando todo el día 

intentando seguir el ritmo que exigía el libro de texto que en cada centro lo habían 

elegido como el bueno. Al final me cansé de esta situación y decidí que iba a preparar 
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las oposiciones porque esto de ir de un sitio a otro haciendo “lo que podía” ni era lo 

que quería hacer ni me permitía desarrollarme en mi profesión.  

Por lo que me presenté en el departamento de educación de navarra y pregunté: 

“¿cuándo serán las siguientes oposiciones para maestras de educación primaria?” cual 

fue mi sorpresa cuando me dijeron que en 10 años no había habido y que no había 

ninguna pinta de que fuera a haber, que si ni siquiera había un temario hecho. Eso me 

llevó a prepararme el temario de educación infantil, aunque yo sabía muy poco del 

tema, ni mi formación (aunque sí hice asignaturas enfocadas a la etapa 0-6), ni mi 

experiencia laboral me ayudaban mucho, por lo que fue un intensivo que me ayudó a 

cambiar mi perspectiva de la profesión. Empecé a encontrar espacios en los que se 

hablaba del rol docente, rol del alumno, de las familias, de cómo aprendían nuestro 

alumnado, como tratábamos ciertos temas… En esta etapa la discusiones no solo 

hablaban de lo poco que sabían nuestro alumnado o del nivel tan bajo que tenía en tal 

y cual. Si no se analizaba qué material se tiene en clase, por qué y para qué fin, si lo 

utilizaban mas unos y otros, si participaba todo el alumnado en una asamblea y qué se 

podía hacer para fomentar la participación de tod@s… en definitiva, encontré otra 

escuela dentro de la escuela en la que estaba ya trabajando. Dejé de corregir 

exámenes y tareas, mobiliario, materiales, prácticas… y empecé a escuchar conceptos 

como observación, escucha activa, a preguntar al alumnado si están motivados e 

interesados en hacer ciertas prácticas, a no hacer por hacer, sino lo que se haga que se 

haga por algo y para algo. Y entonces es cuando empezaron a tener sentido conceptos 

como aprendizaje significativo, individualización de la enseñanza, globalización de los 

contenidos, zona de desarrollo próximo… conceptos que yo había oído en la 

universidad pero que no conseguía aplicar en mi práctica (o si, no tenía tiempo para 

evaluarlo). Y yo me preguntaba si el profesorado de primaria era consciente que en 

infantil se hacían ciertas reflexiones (las cuales les podrían venir estupendo) y en 

consecuencia tenían experiencias de formas de organización, papel del docente, rol del  

alumnado… que concordaban más con los principios metodológicos. Pero la realidad 

era que o “no se tiene tiempo para hacer estas reflexiones” o se necesitan hacer los 

cambios poco a poco y cuesta quitar el libro de texto y queriendo hacer uno y otro… en 
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vez de cambiar la forma de trabajar lo que se hace es añadir más trabajo, lo cual cansa 

a cualquiera, para al final volver a lo de antes.  

Este trabajo pretende aportar un granito de arena a todo docente que quiere hacer 

cambios en su práctica pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Pretende promover una 

vía de análisis no tanto en los objetivos y contenidos de lo que trabajamos sino en 

cómo lo hacemos, cuales son las condiciones que creamos para que esos objetivos que 

nos marcamos sean realidad.  

1.2. Objetivos de este trabajo fin de grado 

 Revisar la teoría de rincones apoyándonos en la selección de fuentes 

documentales que la sustenten y aclaren.  

 Remarcar el valor pedagógico que tiene la metodología de rincones,  

 Proponer al profesorado de primer curso de educación primaria de un centro 

concreto de Pamplona una propuesta de aplicación de metodología de rincones 

que tenga en cuenta su situación.  

 Aportar una pequeña propuesta de investigación para facilitar su evaluación 

(aportando posibles herramientas de evaluación). 

 Contribuir a hacer ver en la necesidad de abrir un debate en la escuela en 

cuanto a metodología y más en concreto a la metodología de rincones con el 

fin de valorar la posibilidad de extrapolar la metodología de rincones arraigada 

en la etapa de educación infantil, a la etapa de educación primaria, y de esta 

forma mantener una coherencia metodológica a nivel de centro.  

1.3. Justificación 

Son varios los argumentos que sustentan la necesidad de este trabajo. Por un lado y en 

primer lugar, los personales ya que este trabajo me brinda la oportunidad de 

profundizar en la metodología por rincones.  

Por otro lado, la poca bibliografía existente en este campo, deja un hueco que poco a 

poco con pequeñas contribuciones esperemos se vaya llenando.  
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Y por último, la necesidad de ir cambiando las metodologías de la etapa de educación 

primaria en concreto y de nuestro sistema educativo en un sentido más amplio. 

 Demanda de la sociedad: la sociedad nos demanda ciudadan@s que 

reproduzcan cierta información. Al contrario, demanda personas que sepan 

buscar información, la sepan analizar y la sepan utilizar en otros contextos, y 

todo ello con asertividad. Es decir, la sociedad demanda ciudadanos 

competentes así nos lo expone la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en su informe DeSeCo (Proyecto de Definición y 

Selección de Competencias, 1997).  

 Las aportaciones psicológicas nos hablan de la necesidad de favorecer 

aprendizajes significativos del alumnado, para los cuales este debe de ser 

protagonista de su propio aprendizaje construyéndolo.  

Por otro lado, las aportaciones psicológicas también nos  han expuesto, que 

cada individuo es diferente, por lo que necesita diferente atención y diferentes 

propuestas de aprendizaje.  

 Las diferentes influencias pedagógicas nos han aportado tanto en ideas como 

experiencias para crear diferentes situaciones de aprendizaje, las cuales 

deberán ser programadas según sus objetivos, contenidos, recursos y sin 

olvidarnos de su evaluación.  

 Las fuentes epistemológicas también nos remarcan la necesidad de individuos 

competentes para que las diferentes ciencias puedan avanzar. 

Y por último me gustaría concluir este apartado con una reflexión de Alonso Tapia 

(1999) “para que los alumnos puedan aprender, lo primero que hay que hacer es que 

quieran aprender, que tengan la intención de hacerlo, que persigan esta meta”. Es 

decir que no podemos olvidarnos del factor motivación.  

Entendiendo por motivación en palabras Beltrán (1993, . 81), como “un conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta, en este 

caso de aprendizaje”. Según esta definición, podemos concluir que los principales 

indicadores motivacionales son: el nivel de activación, es decir, de entusiasmo; elegir 

bien entre las posibilidades de acción, o sea, saber qué tienen que hacer para lograr 
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realizar algo; y perseverar ante una tarea o actividad, lo que supone no perder el 

interés pese a fracasos.  

Por lo que podemos asegurar que en muchas experiencias con la metodología de 

rincones la motivación está latente. Ya que esta metodología bien aplicada cumple con 

los requisitos que nos recuerda Beltrán.  
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2. EREMU TEORIKOAREN FUNTSEZKO KONTZEPTUAK 

Gaian sakondu aurretik hainbat kontzepturen inguruan hausnarketa bat egiteko 

geldialditxo bat egingo dugu. Batetik, kontzeptua hauen adierak kontutan izan ditzan 

irakurleak lanaren irakurketan. Bestetik hausnarketa hauek poliki-poliki gaian sartzen 

lagunduko digute. 

2.1. Eskola 

Lan hau eskola baten inguruan egina denez, argituko dugun lehenengo kontzeptua 

eskola edota ikastetxearenak izango dira. Honetan gehiegi ez sakontze aldera, izan ere, 

pertsona bezainbeste eskola adiera eta motak daude, wikipediak euskarazko bertsioan 

jarritako honekin geratuko gara “ezaguerak irakatsi eta ikasten diren erakundea da”. 

Honek ez du esanahi erakunde bakarra denik. Baina garbi dago, eskolaren helburua 

ikaskuntzak ematen diren zentro bat izatea dela.  

2.2. Ikaskuntza 

Horrek hurrengo galderara garamatza, baina zer da ikaskuntza? Batzuentzat 

informazioa erreproduzitu ahal izatea da, beste batzuentzat jarrera aldaketa bat ere 

izan daiteke (adibidez: ondo portatzen ikasi du). Lan honetan Barba Patran eta Atiencia 

Ariasek (2011) erabilitako definizioarekin bat eginez, ikaskuntza prozesu bat bezala 

ulertzen da. Prozesu honetan ikasketa, esperientzia, instrukzioa, arrazonamendua eta 

behaketaren bidez abilitate, trebezia, ezagutza, jarrera edo balore berriak lortzen dira. 

Horregatik, Ikaskuntza izaera indibiduala duen prozesu “eraikitzailea” bat da. Hau da, 

subjektuaren jarduera kognitiboak dira bere adimen garapenaren prozesua eraikitzen 

uzten diotenak. (Romera Morón eta Martínez Cárdenas 2009). 

Zer da adimena? Galdera honi erantzutea oso zaila da, eta luze eramango liguke. 

Horregatik eta labur izan nahirik Gadner (1983) ekarriko dugu gogora. Zeinek erakutsi 

zuen ez dugula adimen bakar bat zortzi (Linguistikoa, logiko-matematikoa, espaziala, 

kinestesikoa, musikala, interpertsonala, intrapertsonala eta naturala) baizik eta hauei 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Erakunde
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esker arazoen aurrean erantzun ezberdinak aurkitzea ahalbidetzen diguten gaitasun 

anitzak ditugu.  

Baina zein faktorek eragiten dute ikaskuntza gerta dadin? Gómez Jiménezen ustez 

(2009): motibazioa, heltze psikologikoa, materialen zailtasuna, jarrera dinamikoa eta 

aktiboa, neke edo atseden egoera, gaitasun intelektuala eta ikasteko denboraren 

banaketa eragina dute.  

2.3. Gaitasunak 

Gaitasuna dimentsio anitzeko kontzeptua da: elkar loturiko trebetasun praktiko eta 

kognitiboen multzo bat jasotzen du gaitasun bakoitzak, ezagutza, motibazioa, baloreak, 

jarrera eta bestelako gizarte eta portaera-elementuak, era eraginkorrean bateratu 

daitezkeenak. Hemen, gaitasuna edo konpetentzia, pertsonak jarduera bat burutzeko 

zein bakarkako eta gizarte-betekizunetarako dituen ahalmenen multzoa bezala 

ulertzen dugu. Pérez Gómezek (2007) oinarrizko gaitasunen honako ezaugarriak 

azpimarratzen ditu: 

 Izaera holistiko eta integratzailea. Ezagutzak, gaitasunak, jarrera, baloreak eta 

emozioak ezin dira modu isolatuan ulertu. 

 Testuinguruko izaera. Konpetentziak ekintzaren testuinguru ezberdinetara 

atxikita zehaztu eta garatzen dira.  

 Dimentsio etikoa. Bizitzan zehar subjektuek hartzen dituzten konpromiso, 

balore eta jarreretatik elikatzen dira konpetentziak. 

 Transferentziaren izaera sortzailea. Transferentzia testuinguru bakoitzean 

gertatzen den egokitzapen prozesu sortzailea bezala ulertu behar da.  

 Izaera hausnartzailea. Oinarrizko gaitasunak hausnartze prozesu iraunkorra 

suposatzen du, testuinguru bakoitzeko aukeren eta intentzioen orekarako. 

 Garapen izaera. Bizitzan zehar garatu, hobetu, zabaldu edota hondatu eta 

murriztu daitezke. 

Hortaz, gaitasunen atzean dagoen ikuspegia honela laburtu daiteke, Perezen arabera: 
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 Eskolako helburua ez da informazioa eta ezagutza transmititzea, baizik eta 

oinarrizko konpetentzien garapena sustatzea. 

 Ikaskuntzaren prozesuaren helburua ez da ikasleak diziplina ezberdinak ikastea, 

baizik eta ikasleak buru ereduak eta pentsamenduaren eskemak berreraikitzea. 

 Oinarrizko gaitasunen ikaskuntza nabarmena sustatzeak ikaslea aktiboki 

inplikatzea eskatzen du; ezagutzaren aurkikuntza, ikasketa, esperimentazio, 

hausnarketa, aplikagarritasuna eta komunikazio prozesuetan.  

 Funtsezko konpetentzien garapenak suposatzen du benetako jarduerak 

proposatzea eta errealak diren egoeretan fokalizatzea. Ezagutza eguneroko 

bizitzako arazo garrantzitsuetan atxikitzea. 

 Eskola testuinguruen espazio eta denboren antolaketak kontutan hartu behar 

du benetako lanek eskatzen duten malgutasun eta sormena eta inguru 

sozialarekin duen atxikipen beharra. 

 Oinarrizko gaitasunen garapenerako eta ikasten ikasteko baldintza bat 

ziurgabetasunezko egoeretan eta etengabeko aldaketa prozesuetan ikastea da.  

 Estrategia didaktiko nabarmenena biziena eta elaboratuena den bizipen eta 

elkartrukean ezaugarritutako ikaskuntzen egoerak prestatzean zehazten da.  

 Ikaskuntza nabarmenenak ikasle bakoitzaren metakognizioa estimulatzea 

eskatzen du, bere ikaskuntza prozesua ulertzeko eta gobernatzeko duen 

gaitasuna eta ikasten ikastekoa. 

 Berdinen arteko kooperazioa lehen mailako estrategia didaktikoa da. 

Kooperazioak bere baitan hartzen ditu: elkarrizketa, eztabaida eta 

desadostasuna, ezberdintasunen arteko errespetua, entzuten jakitea, besteen 

ekarpenekin aberastea eta bakoitzaren hoberena emateko eskuzabaltasuna 

izatea. 

 Konpetentzien garapenak eskatzen du ikaslea libre eta segurua sentituko den 

testuingurua ziurtatzea eskatzen du, probatzeko, hanka sartzeko, elikatzeko eta 

berriz proba egiteko.  

 Ikasleen errendimenduaren hezkuntza ebaluazioa, funtsean, ebaluazio 

formatiboa bezala ulertu behar da, norbanakoaren garapena errazteko ulermen 

eta ekintzen konpetentzian.  
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 Konpetentzien garapenerako irakaslearen funtzioa ikasleen ikaskuntzaren 

tutorizazioa bezala uler daiteke. Honek bere ikaskuntza prozesuak diseinatu, 

planifikatu, antolatu, estimulatu, lagundu, ebaluatu eta berbideratzea 

suposatzen du.  

2.4.Giroa 

Irakasle askorentzako gelako giroa ezinbesteko aldagaia da bertan ikaskuntza 

prozesuak era egokian eman daitezen. Francesco Tonuccik (2014:33) dioenez “eskolan 

giro egokia sortzea dagokie irakasleei”.  

Eskola giroa gelatik eta gelarantz ematen diren jarreren multzoa bezala kontsideratzen 

du Naranjok (2009) Hauek orokorrean irakasle eta ikasleek burutzen dituzten 

formakuntza lanetan ematen dira eta bertan ematen den giza harreman eredua 

definitzen du. Bizitza estiloaren erantzuna da, sortzen diren interakzio eta 

harremanena, gelako partaideek dituzten konportamenduena. Aldagai anitz ikusten 

ditu Naranjok eta adibidetzat giroa, antolakuntza, ba lorazioak, egoera pertsonalak… 

jartzen ditu.  

Eta eskola giroa hobetzeko irakasleentzako aholkuak ematen ditu:  

 Ikasle bakoitza ezagutzea. 

 Ikasleen proposamen, ekimen, ezinegonak… ezagutzea.  

 Partaide bakoitzak taldean duen integrazio maila eta rola behatzea. 

 Ikasle baztertuak integratzen laguntzea. 

 Zenbait jardueretan bazterrean geldi daitezkeen ikasleak integratzen laguntzea. 

 Jarduera kooperatiboak burutzea 

 Ikasle guztien partaidetza sustatzea: arduretan, asanbladan… 

 Ikasleen autonomia hazi dadin ardura maila gehitzea. 

 Ikasle berrien harrera zaintzea. 

 Noizean behin talde dinamikak edota talde jolasak burutzea.  

 Ikasleari (eskolako gauzetatik aparte) bere interesa adierazi. 
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Iglesiasentzako (2008) giroa garrantzitsua da bere esanetan giroak hitz egiten du gu 

isilik egon arren.  

Espazioa esaten dugunean fisikoari egiten diogu erreferentzia. Giroa esatean aldiz, 

espazio fisikoa eta bertan ematen diren harremanei egiten diogu erreferentzia. 

(Iglesias, 2008). Eskolaren ikuspuntutik giroa elkarreragina duten 4 dimentsiotan 

egituratua dago:  

1. Dimentsio fisikoa: giroaren aspektu materialari egiten dio erreferentzia. Espazio 

fisikoa da eta bere egiturazko baldintzak. Espazioan dauden objektuak eta bere 

antolakuntza ere bertan daude.  

2. Dimentsio funtzionala: espazioen erabilerarekin du erlazioa, hauetan egiten 

den jarduera motarekin.  

3. Denborazko dimentsioa: denboraren antolakuntzarekin dago lotua, eta hortaz, 

espazioak erabiliak izango diren momentuetara.  

4. Harreman dimentsioa: gelan ematen diren harreman ezberdinei egiten die 

erreferentzia.  

Ibañez Sandínentzat (2003) giroa egokia lortzeko, espazioa eta honen antolakuntzan 

dago gakoa bere esanetan, espazioaren antolakuntza jolas eta laneko txokoen bidez, 

ezinbesteko baldintza da giro eroso eta atsegina, esperientzia eta material motetan 

aberatsa, haurren ikerketa eta aurkikuntza errazten dituena eta lanerako proiektu 

ezberdinen sorkuntza estimulatuko duena. 

Hortaz, Ibañezen ildotik, eskola espazioa, kurrukilumaren elementu bat bezala hartu 

behar da. Honek esan nahi du espazioa nola antolatu, nola ekipatu, jardueren 

estimulua izan dadin nola aberastu, proiektu formatzailea nola egituratu, nola 

baliabideak sartu… bezalako erabakiak hartzea suposatzen du.  

2.5. Espazioa eta denbora 

Jauregi Elizondok (2009:20) bere tesian aipatu moduan “espazioa bizia duen zerbait da, 

ez materiala bakarrik baizik eta ekintzak eta emozioak garatzen diren toki bezala 

ulertua”.  
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Corralizak (1987) hiru adiera posible ematen dizkigu espazioaren kontzeptuari buruz: 

Lehenengoa, espazio estimulazio iturri moduan. Bigarrena, informazio iturri gisa eta 

hirugarrena ekintzarako egitura. Hau da, espazioak estimulatzen gaitu, informazioa 

ematen digu eta gure ekintzak egituratzen ditu.  

Malaguzziren (1984) esanetan espazio eta denboraren antolakuntzak intentzionalitate 

pedagogiko bati erantzuten dio, haurraren garapena eta bere ikaskuntza prozesua 

ulertzeko modu bati eta hortaz, bertan garatzen dena hezkuntza jardueraren isla 

izanen da.  

Hiru autore hauek bakoitzak bere erara oso garbi adierazten dute espazioak 

beraientzat duen garrantzia. Jauregik espazioan ekintzak eta emozioak garatzen direla 

esaten digu. Zein ekintza eta emozio garatu nahi ditugu gure geletan? Eta horretarako 

nola antolatzen dugu gure gela? Egiten ote diegu kasu Corralizak emandako adierei? 

Gure gelak zer estimulatzen du? Zer informazio ematen du? Zein ekintza egituratzen 

ditu? Azken finean, zein intentzionalitate pedagogikori erantzuten ote die? Alfredo 

Hoyuelosek (2012) Irakasleentzako Laguntza Zentroan eginiko “dokumentazioa 

ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan” ikastaroan esan moduan “gelara sartu eta 

paretak, ekipamendua, materialak… begiratuz zer printzipio pedagogikori erantzuten 

dio zuen gelak? Ze ikaskuntzak ematen direla bertan esango zenukete?” Argi dago, 

gure gelak egunaren bukaeran han gertatutakoaren isla direla. Noren lanak daude 

paretetan jarrita (irakaslearenak, haurrenak)?, nork erabaki du hor jartzea? Zenbat 

mahai eta aulki daude? Nora begira? Irakaslearen mahaia non dago? Badago espaziorik 

mahai eta aulkirik gabe? Materialak non daude haurren eskura edo ongi gordetako 

armairuetan? 

Hausnarketa hau egiteko, Casalderreyk (2000) espazioaren antolakuntzak izan 

beharreko 3 ezaugarriez hitz egiten digu: 

1. Haurrengan pentsatua. 

2. Estimulagarria, sartzen erraza, malgua eta funtzionala. 

3. Estetikoa, zentzumenetarako atsegina. 
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Espazioa eta bere antolaketa ez da gainazaleko zerbait edo dekorazioa bakarrik, 

ikasleek helburuak bete ditzaten lortzeko erraz diezagukeen modu bat eta momentu 

oro erabiltzen ari garen metodologia egokitzeko modua. Beraz, gelako antolakuntza 

beti aukera metodologiko zehatzekin erlazionaturik dago, hauek estimulagarriak edo 

inhibitzaileak izan daitezke. Mollek (1992) adierazi bezala hezkuntza proiektuak 

nabarmentzen diren irizpide metodologikoak giroan eta gelako jardueraren 

antolakuntzan islatuko dira. Lledók eta Canok (1994) honako printzipioak gomendatzen 

dizkigute gelako giroa zaintzeko:  

 Bata bestearekin topalekua izan behar du gelak. 

 Ekintza anitz iradoki behar ditu. 

 Inguratzen dion munduari irekia egon behar du. 

 Espazio Abegitsua izan behar du. 

 Gure gela espazio bizia izan behar du, leku desberdina, nortasun propioduna.  

Jauregik (2009: 93) dionez “eskolak, umeen ekintzen bitartez espazioak birsortzeko 

aukera eskaini behar du, espazioak aldatu ahal izateko esperientzia eremua 

proposatu.”  

Baina horretarako beste aldagai bat behar du espazioarekin oso estu dioana: denbora. 

Denboraren dimentsioa oso garrantzitsua da ezagutzarako Jauregik (2009:106) 

Munsattiren (2001) hitzak ekartzen dizkigu gogora, ikaskuntza prozesuan denborak 

daukan garrantzia azpimarratzeko.  

Baina zer da denbora? Gertaerak izaten diren hori da denbora (Heidegger, Pallás, & 

Escudero, 1999). Beraz, hezkuntzara bueltatuz, ikaskuntza denborak programatu 

beharko dira. 

Cela eta Palauk (1997) adierazten dutenez gelan demokrazia, espazioa eta denbora 

ikasleen beharretara egokituz hasten da eta ez alderantziz.  
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3. TXOKOEN METODOLOGIA 

Txokoen metodologia ulertzeko garrantzitsua da honen bilakaera zein den ezagutzea, 

hau da, nondik datozen ulertzea. Izan ere, hezkuntza prozesuetan datza, eta guztiak 

bezala, txokoen kontzepzioa prozesu batean dago. Horregatik nondik gatozen 

aztertuko dugu gure buruak pixka bat kokatzeko. 

3.1.Txokoen proposamenaren aitzindariak 

Ezin dezakegu esan nor den txokoka lan egitearen asmatzailea baina bai esan dezakegu 

Eskola Berria izan dela bere aitzindaria, izan ere XX. mende hasieran abiatu ziren 

tradizionalak ez ziren metodo, jarduera eta materialei buruz hitz egiten. Batzuentzat 

Maria Montessori, beste batzuentzat Friedrich Fröebel edota John Dewey dira izenik 

garrantzitsuenak, nik uste, hezkuntzan dena prozesu bat den moduan, hau ere bai, eta 

ezin dela ulertu bat bestea gabe izan ere askok egin diete ekarpenak eskolari eta 

eskola gaur egun bezala ulertzeko dugun moduari. Hona hemen txokoen antolakuntza 

edo metodologiari ekarpena egin dioten zenbait autore garrantzitsu: 

3.1.1. Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

Berari esker pedagogiak haurra modu ezberdinez ikusten du, kultura eta naturarekiko 

benetako harremanean kokatzen du. Bere irakaskuntza oinarrizko hezkuntzan 

kokatzen da. Hona hemen bere ekarpen batzuk: 

1. Haurren garapenari garrantzia eman zion. 

2. Jolasaren bidezko jarduera eta esperientzien antolakuntza praktikan jarri zuen. 

3. Haurraren jarduera espontaneoak baloratu zituen. 

4. Eskuko trebetasunaren lanketari garrantzia eman zion. 

5. Marrazketa eskua trebatzeko modua bezala kontutan hartu zuen, hau 

idazketarako oinarria izango zelarik. 

6. Hizkuntza elkarrizketa errazen bidez landu zuen, gero irakurtzen ikasi ahal 

izateko. 

7. Abestiekin konbinatutako gorputz jarduerak erabiltzea gailendu zuen. 



15 

 

 
Olatz AGIRRE SOROZABAL 
 

8. Haurraren lehenengo uneak familiarekin egotea ezinbestekotzat jo zuen, 

amarekin bereziki. 

9. Afektibitateari eman zion garrantzia haurraren jaiotzetik 

10. Haurraren garapen soziala azpimarratu zuen, lehenengo familian eta gero 

eskolan. 

11. Errekurtso ekonomikoak ez zituzten haurrez arduratzeko instituzioak 

sortzeari garrantzia eman zion.  

3.1.2. Friedrich Fröebel (1782-1852):  

Pestalozzirekin lan egin zuen eta bere eragina izan bazuen ere, kritikoa eta burujabea 

izan zen bere hezkuntza printzipioak ezartzeko. Bere idei garrantzitsuenak dira: 

1. Haurraren jarduera naturalaren garapenean oinarritu behar da hezkuntza. 

2. Hezkuntzaren helburua beti gizakiari gehiago ateratzea da,ez beregain gehiago 

eta gehiago jartzea. 

3. Haurra ez da materia berri batean sarbidetua izango ez badauka horretarako 

nahikoa heldutasunik. 

4. Benetako garapena jarduera espontaneotik dator. 

5. Haurraren hasierako hezkuntzan jostailua oinarrizko prozesua da. 

6. Ikasketa plana, haurraren bizitzako etapa bakoitzaren interes eta jardueretan 

oinarritu behar da. 

7. Hezkuntzaren lanik handiena gizakia bere burua ezagutzea, naturarekin bakean 

bizitzea eta Jainkoarekin elkartasunean. Berak honi “hezkuntza integrala” deitu 

zion.  

8. Ikaslea jainkoaren semearen dignitatearekin ados tratatua izan behar du, 

askatasunez eta entendimenduko giro baten barnean. 

9. Irakaslea bere dizipulua bere osotasunean errespetatzera behartua dago. 

10. Hezitzailea gida esperimentatua eta lagun leial moduan agertu behar du bere 

burua, dizipulua gidatuko duena, modu malgu baino sendo batez. Hala ere, ez 

da bakarrik gida bat, hezkuntzaren subjektu aktiboa ere bai, orientazioa eman 

eta jasotzen duena eta nahiz eta jarduera berak proposatu, askatasuna ematen 

duena.  
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3.1.3. Ovide Decroly (1871-1932):  

Haurrek bere adinerako egokiak diren jarduera ezberdinen bidez bere gaitasun eta 

trebetasunak garatzea baimentzen dien esperientzia anitzak bizitzeko beharra dutela 

adierazi zuen, jolasa horietako bat izanik. Eskola aktiboaren aldekoa zen. Eta berak 

ikasleen interesetatik abiatzea proposatu zuen, interesguneak sortuz, gelan modu 

anitzean edo zentralizatuan ezartzen direlarik, honela aberatsak diren esperientziaz 

beteriko giro bat sortuz zeinetan ikasleak beren ikaskuntzaren parte-hartzaileak diren. 

Interesguneak, izenak dioen bezala, haurren benetako interesetatik abiatutako 

jarduerak antolatzeko modu bat dira.  

Bere iritziz, haurren beharrak asetzeko honako 4 oinarri hauek bete behar dira:  

1. Askatasuna, haurrari benetakoa izaten baimentzen diona. 

2. Indibidualizazio, ezberdintasun naturalak errespetatzen uzten diona. 

3. Aktibitatea, haurraren ekintzaren beharra aitortzen duena 

4. Intuizioa eta globalizazioa, interesguneen metodologiarekin ekiten duena. 

3.1.4. Rosa eta Carolina Agazzi (1866-1951) (1870-1945):  

Beraien metodoan txokoen antolakuntza antzeman daiteke. Izan ere, proposatzen 

dituzten jarduerak anitzak dira eta txokoei dagozkien espazio banaketa eta 

antolakuntza eskatzen dituzte. Metodo hau eguneroko jarduerak burutzean datza, 

norberaren garbitasunetik hasi eta jolas libreraino inguruko materialen bidez. Jarduera 

guzti hauen helburua haurraren garapen integrala da, bere geroaldirako bizitzarako 

prestatuz. Beraientzako oso garrantzitsua zen ikasleei beren kabuz ikasten uztea, bere 

behar eta indibidualtasuna errespetatuz, bere ikaskuntzak modu natural, espontaneo 

eta libre batez eraiki dezaten, inguruan duten testuinguruaz aberastuz momenturo.  

3.1.5. Maria Montessori (1870-1952):  

Hasiera batean bere lana hezkuntza behar bereziak zituzten haurrekin hasi zen, baina 

gero gainontzeko umeengana zabaldu zuen. Izan ere, haurraren garapena ezagutzean 

zetzan gakoa eta bere prozesu naturalak errespetatzean.  

Bere metodoaren oinarrizko printzipioak honako hauek dira: 
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 Haurren adimen zurrupatzailea: haurren adimenak bakarra den eta 

zirraragarrizkoa den gaitasuna dauka, zurrupatuz ezagutzak eskuratzeko 

ahalmena du. Dena inkontzienteki ikasten dute, poliki-poliki inkontzientetik 

kontzientera pasatuz. Belaki batekin konparatzen zaie, ezberdintasun batekin 

belakiak xurgatzeko gaitasuna mugatua duela eta haurrek ez dutela mugarik.  

 Garai sentikorrak: haurrak gaitasun bat oso erraz lor dezaketeneko garaiaz ari 

gara. Haurrak kanpoko munduarekin, salbuespeneko modu batean, 

harremanetan jartzea onartzen dieten sentsibilitateez ari gara, momentu hauek 

pasatu egiten dira eta ezagutza jakin baten lorpenera mugatzen dira.  

 Prestatutako giroa: haurrarentzat kontu handiz antolatu den giroaz ari da, bere 

hazkuntza eta ikaskuntza hobea sustatu dadin diseinatua. Bertan, gizarteratze, 

emozionalak eta intelektualak diren aspektuak garatzen dira eta seguritate eta 

ordenaren beharrei erantzuten die. Giro hauek diseinatzeko kontutan 

hartutako aspektuak bi dira: edertasuna eta ordena. Espazioak argitsuak eta 

atseginak dira eta bertan sartuak daude liburuak, musika, landareak eta 

hizkuntza. Hauen adibide bat eszenatokiak dira.  

 Helduaren papera: Montessoriren filosofian helduaren papera haurra 

gidatzearena da, giro on eta eroso bat ezagutarazi. Behatzailea izan eta 

etengabeko garapen pertsonalean eta ikaskuntzan murgilduta egotea. 

Benetako hezitzailea haurraren zerbitzura dago eta beregan erein behar ditu 

maitasuna, ardura eta umiltasuna. 

Planteatzen zituen jarduerak praktikoak dira eta nahiz eta gaur egun funtsezkoak 

iruditu, bere garaian oso berritzaileak izan ziren. Haurraren garapen integralari bilatzea 

zen helburua eta horretarako ekintza eta jolasa erabiltzen zituen.  

3.1.6. Celestin Freinet (1896-1966):  

Honek lan kognitiboarekin batera eskulana zihoala zioen, hortaz, lanaren bidezko 

hezkuntzari balioa eman zion. Bizitzarako beharrezkoak diren auzi praktiko eta 

erabilgarriak direnak ikastea baimentzen zuten teknikak plazaratu zituen, gizarteratze, 

komunikazio eta irakurketa garatzen duten jardueren bidez. Ahalegin 

esperimentalaren ideia sustatu zuen bere hezkuntza proposamenaren oinarri 
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psikologiko bezala. Norberaren esperientzietatik , egin dezaketen errealitatearen 

manipulazioetatik , bere bizipenen adierazpenetatik, testuinguru baten antolakuntzatik 

eta ikasleek bere esperientziak adierazi eta formulatu ditzaketen egoera batetik 

abiatuz ikaskuntzak ematen direla uste zuen.  

Gainera, lanaren funtzionalitatea azpimarratu zuen, eskolako lanak zentzua, erabilera 

eta funtzio bat izan dezan erakunde batzuk sortu zituen. Modu honetan, lankidetzaren 

oinarria ere, bere ekarpena izan zela esan dezakegu. Honetarako gelan giro egokia 

sortu zuen zeinetan irakasle-ikaslearen arteko harremanetan bitartekariak ziren 

elementu batzuk txertatu zituen. Elkarlana ikasleen artean, ikasle eta irakasleen artean 

eta baita irakasleen artean ere. Azken hau esperientziak elkarbanatu eta elkarrizketak 

izateko helburuarekin, komunean jarriz arazoak eta konponketa posibleak, eskolako 

baldintzak hobetzeko xedearekin. Modu honetan, gelako antolakuntzak ikaslearen 

partehartzea sustatu behar du honek, bere ezagutzak eraiki ditzan. Elkarlaneko marko 

batean haurren adierazpen librea oinarri izanda gelako lana bultzatzea daukan 

ezaugarriko tekniken bidez sortzen da giro hezitzaile hori.  

Azkenik metodo tradizionalei aitortzen die haurrek irakurtzen dutela, eta kasu 

batzuetan oso azkar gainera, baina irakurritakoa ez dutela pentsamenduarekin lotzen 

kritikatzen die. Haurrak deszifratzen daki baina ez daki irakurtzen ez baitu hitza 

pentsamendura itzultzen.  

Bere tekniken artean ezagunenak: testu librea, eskola aldizkaria, lan planak, hitzaldiak, 

laneko liburutegia, gelako asanblada, eskolako posta dira.  

3.1.7 John Dewey (1859-1952):  

Bere proposamena hezkuntza jarduera soziala dela da, prozesu honetarako 

norbanakoaren esperientzia nahasten baita eta honekin batera, hauen testuinguru 

guztia, elkarrekintza sozial hauek komunikazioaren bidez burutzen direlarik. 

Ikasleen interes eta beharretatik abiatzea garrantzitsua da sustatu ahal izateko, gehiegi 

interbenitu gabe, bestela ikaskuntzaren eraikuntza ez litzatekeelako natura izango, eta 

hare eta gutxiago naturala. Modu honetan ikasle bakoitzaren berezitasunak kontutan 

hartzea garrantzitsua da, izan ere, hori baita bakoitzak komunitateari egiten dion 
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ekarpena. Beraz, ezinbestekoa da ezberdintasunetik abiatuz ikastea posible den 

espazioa lortzea, ondorioz, ikaskuntza kolektibo eta parte-hartzailea.  

Espazio hauek tailerrak dira, txokoen antzekoak, anitzak dira eta bertan ikasleek 

behaketa eta esperimentazioaren bidez, askatasun osoz eta modu autonomo batean 

ikasten dute. Honetarako, adinaren arabera banatzen dira ikasleak sinpletik konplexura 

joateko.  

Pertsona guzti hauei ekarpenei esker orduan zegoen hezkuntzako ikuspegia 

haurrarena, irakaslearena… aldatu egin da. Baina harira joanez, zerri deitzen diogu 

txokoa? 

3.2.Txokoen definizioa 

Herrera Capitaren (2009) arabera txoko bat gelako toki txiki bat da, zeinetara ikaslea 

libreki joango den lan kurrikularrak bukatu ondoren. Bertan, zenbait jarduera ezberdin 

aurkituko ditu. Aldiz, García Servaren (2008) arabera txokoak mugatutako espazio 

batzuk dira zeinetan haurrek jarduera ludikoak, ikerketa txikiak eta berdinen arteko eta 

helduarekin harremanak interaktiboak sortzen diren haurrak berak antolatu eta 

gestionatutako lan autonomoan oinarrituz.  

Hemen ikus daitekeenez, txokoen inguruko definizio edo ikuspegi desberdinak daude, 

batzuentzako lanak bukatu ondorengo sariak dira, beste batzuentzako jarduera 

ludikoak, ikerketa txikiak eta harremanetarako tokia dira.  

Calle Moreno (2009) eta Martínez Sánchezentzat (2009) klaseko mugatutako espazioak 

dira zeinetan haurrak, banaka edo taldeka, ikaskuntzarako jarduera ezberdinak 

betetzen dituzten momentu berean. Eta gaineratzen dute, txokoek ikasle bakoitzaren 

erritmo, interes eta behar desberdinei erantzuteko antolakuntza estrategiko bat 

ezartzearen beharrari erantzuten diotela.  

Azken hauentzat hortaz, ez dira saria bakarrik ezta ikerketa txikiak eta 

harremanetarako tokia bakarrik, ikaskuntza ezberdinak momentu berean ematen diren 

tokia dira. Eta gainera, aniztasunari erantzuna emateko estrategia bat da haurren 
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indibidualizazioa kontutan hartzen delako. Segovía Garcíak (2010) azken hauen 

definizioei zein ikaskuntzarako jarduerak ematen diren gaineratzen die. Izan ere, 

behaketa, esplorazioa, manipulazioa, esperimentazioa, aurkikuntza, sormena… ematen 

dira, eta bere aburuz, garrantzitsuena txokoetan pentsatzeko espazio eta denbora 

ematen da. Eta askorentzat, Nuria Sanchez (2014: 28-31) adibidez, pentsatzen 

erakustea izan behar du eskolaren helburua. 

3.3.Txokoen eraketa 

Hortaz, hartzen dugun definizioaren arabera txokoen antolaketari heltzeko hiru modu 

ezberdindu ditzakegu: 

 Jolas txokoak: beste metodologia bat aberasteko, lan kurrikularra egin 

ondorengo saria da.  

 Lan txokoak: bertan lan kurrikularrak banatzen dira. Txoko bakoitzean arlo bati 

dagokion lan zuzendua aurkituko du ikasleak. 

 Ikaskuntza txokoak: ikasleek txoko bakoitzean ikaskuntza bultzatzen duten 

proposamenak izango ditu. Ez da lana eta jolasaren arteko ezberdintasuna 

egiten, jolas orok lana baitakar bere atzean eta lanak borondatezkoak direnean 

ez dira zamak. Erdarazko esaerak esaten duen moduan “sarna con gusto no 

pica”.  

Jarraian txokoak gelan garatzeko eredu ezberdinak aztertuko ditugu: 

3.3.1. Jolas txokoak 

Talde guztiari batera proposatutako lan kurrikularra bukatu duenarentzako 

prestatutako jarduera da. Jarduera hau erabat ludikoa eta borondatezkoa da. Herrera 

Capitak (2009) proposatzen digunaren arabera. Eta bere funtsean lana burutzeko 

motibazio bat sortzea ikasleengan dago, izan ere, zenbat eta lana azkarrago bukatu 

jolasteko denbora gehiago du ikasleak. Gainera, irakasleari laguntza gehiago edota 

motelagoa denari laguntzea baimentzen dio eta bere programazioan ikasle batzuen eta 

beste batzuen arteko desberdintasunak ez areagotzea. Izan ere, azkarrago bukatu 

duena ez da gehiegi aurreratzen eta bukatzeko denbora gehiago behar duenak ez da 
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gehiegi atzeratzen. Ikuspegi honek haurrak duen jolaserako beharra aitortzen du, baina 

ez dira bertan eman daitezkeen ikaskuntzen programaziorik egiten eta gutxiago 

ebaluatu. Ikuspegi honek gutxitan ebaluatzen ditu jolas txokoak eta egitekotan, haurra 

ze txokotan jolasten den seinalatzeko da, ea ongi sentitu den edo ez, norekin jolastu 

den eta batez ere, ea ikasleak molestatzen duen ala ez eta besteekin gatazkarik duen. 

Ikasleak beraz, askatasuna du nahi duen jolasa egiteko betiere molestatzen ez duen 

bitartean, gatazkak sortzen ez dituen bitartean eta bilduta uzten duen bitartean. 

Bertan, egongo den denbora bakoitzean desberdina izanen da, lanean zenbat eman 

duenaren arabera, normalean, txoko batetik bestera pasa daiteke, txoko bakoitzean 

sortzen diren taldeak ez dira antolatuak eta ikasleek aukeratutakoaren txokoaren 

arabera batzuekin edo besteekin elkartuko dira.  

Txokoak horrela antolatzeko ikuspegi honi hainbat desabantaila ikusi izan zaizkio. Edo 

beste era batera esanda hainbat kritika egin zaizkio: batetik, haurrari jolas egiteko 

aukera ematen zaion arren, jolas honek haurraren ikaskuntzei eta garapenari egiten 

dien ekarpena ez da baloratzen eta gutxiago ebaluatzen. Bestetik, motelagoak diren 

ikasleak gutxitan dute jolaserako duten beharra asetua.  

3.3.2. Lan txokoak 

Irakasleak programatutako jarduera zuzenduak burutzeko sortutako talde txikiak dira, 

normalean, arloka antolatzen dira eta testuliburuak (edo fitxak) segitzea baimentzen 

dute. Irakasleak txoko bakoitzean lan bat burutzeko jarriko du eta ikasleak taldeetan 

txoko bakoitzetik pasako dira lan hauek burutzera. Ikasle guztiak lan guztiak egiten 

dituztela ziurtatzeko, normalean errotazioak erabiltzen dira txoko batetik bestera 

pasatzeko. Hau da, irakasleak talde txiki finkoak eratzen ditu eta talde hau txoko 

batetik bestera joanen da guztietatik pasatu arte. Hau gertatzean, irakasleak lan berria 

antolatuko du.  

Txokoen ikuspegi honen helburuetako bat, ikasleak lanerako autonomia garatzea da. 

Normalean, irakaslea zailtasun handiagoa duen jarduera batzuk errazagoak diren beste 

batzuekin jarriko ditu. Era honetan, bera zailtasun gehien duen (eduki berriak direlako 

adibidez, edota azalpena behar duela kontsideratzen duelako) txokoan jarriko da. 

Honek arreta indibidualizatua ematea baimentzen dio irakasleari, izan ere, azalpenak 
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indibidualagoak dira eta ikasleak ulertzen duten edo ez ikustea errazagoa izango da 

beretzat. Bestetik, txoko bakoitzean lan zuzendua egotea, irakasleari hor gertatzen 

dena nolabait kontrolatzen duelako sentsazioa ematen dio, bera aurrean ez egon da 

ere, badaki zertan ari diren ikasleak (edo hori uste du). Txoko hauen ebaluatzeko 

irizpide nagusiena ea ikasleak esandako lana egin duen ala ez eta ongi egin duen ala ez 

izan ohi da. 

Ikuspegi honi ikusten zaizkion desabantailak irakasleak dena kontrolatu behar duela 

kontzepzioan datza, konfiantza gehiago izan behar du ikasleengan eta aurrera 

eramaten ari den metodologiarengan. Gainera, lana honela antolatzea edota talde 

guztiek batera lan bera egitearen aldea oso txikia da, azken honek irakaslearen lana 

errazten duelarik. Horretaz aparte, txokoen ikuspegi honek, ez du kontutan hartzen 

ikaslearen aniztasuna, izan ere denek berdina egiten bukatzen dute.  

Irakasle batzuek bere lana errazteko 2 eredu hauen konbinazio bat egiten dute. Hau 

da, lan txoko batzuk antolatzen dituzte eta jolas txoko batzuk. Modu honetan, lanerako 

eta jolaserako denborak eta espazioak ziurtatzen dituzte. Baina ebaluatzeko orduan ez 

diete garrantzi bera ematen bi txoko motei; jolas txokoaren helburua haurra lasai eta 

gustura egotea da eta lan txokoaren helburua ikaskuntzak ziurtatzea. Beraz, lan 

txokoetan jarriko du irakasleak bere arreta eta jolas txokoetara harreman arazoak 

daudenean edo portaera arazoak daudenean bakarrik zentratuko da. 

3.3.3.ikaskuntza txokoak 

Modu kontziente batean antolatutako espazioak dira ikasleek modu autonomo batean 

ikerketak, jolasak, harremanak, ikaskuntzak azken finean, modu libre eta arduratsu 

batean burutu ditzaten. (Cruz Troyano 2009). Beraz, ikaslea ikaskuntzaren protagonista 

moduan jartzen du, berak hartzen dituen erabakiak burutzeko aukera ematen baitio 

eta hauek dakarten ondorioak modu zuzen batean ikusteko. Beste modu batean 

esanda, txoko hauetan ez da soilik jolasten edo lan egiten. Txoko hauek proposamenez 

gainezka daude, ikasleak (bakarrik, lagunduta, taldelanean…) bere ikerketak, 

manipulazioak, entsegu-erroreak, aprobak, aurkikuntzak… egiteko. Hau ziurtatzeko, 

giro estimulagarri bat egon behar du, lasaia, segurua… ikasleak elkarri laguntzeko 

ohiturak sustatzea, irakasleak hausnartutako interbentzioak egitea (edo ez egitea, 
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behar denean). Segovia Garcíak (2010) honela zehazten ditu beharrezkoak diren 

hezkuntza inplikazioak:  

1. Ikasleak ongi sentiarazten dituen giro atseginak sortzea. 

2. Haurren interes eta beharrekin konektatzea 

3. Interakzio pertsonalak eta objektuenak sustatzen ditu, berdinen arteko 

kooperazioa estimulatuz. 

4. Norbere autonomia eta ardura sustatzea. 

5. Esperientzien trukatzea eta komunikazioaren bidezko sozializazio prozesuak 

garatzea. 

6. Haurren aniztasuna, baita behar bereziak dituztenenak ere, oso kontutan 

hartzea. 

7. Egoeraren arabera irakaslearen interbentzioa egokitzea eskatzen du. 

8. Jolasa, oinarrizko baliabide didaktikotzat daukanez, kreatibitatearen garapena 

bermatzea. 

9. Ikaskuntza esanguratsu eta funtzionalak erraztea. 

Txokoaren azkeneko kontzepzio honek suposatzen du, ez behatzea haurrak eginikoa 

hain modu sinplean, “jolasten ari da” edo “lanean ari da”, baizik eta zer ikasten ari da, 

egiten ari den horrek zer ekarpen egiten dio. Azken finean, jolasak lana ere badakar 

bere atzetik eta lana ere dibertigarria edota motibagarria izan daiteke. Beraz, zer 

inporta dezake horrek, garrantzitsuena gure ikasleak zer ari diren ikasten da.  

Irakasleak kontutan izan beharreko beste gauza bat txokoen antolakuntzan 

bertaratzeko zeintzuk izango diren irizpideak da jarraian honi buruz hitz egingo dugu. 

3.4.Txokoen aukeraketa eta batetik bestera aldatzeko antolakuntza.  

Txoko bakoitzera doan ikasle kopurua mugatua izan behar du, izan ere, ikasle 

bakoitzak txokoan egin behar duen jarduerarako nahikoa toki behar du, eta pilaketak 

badaude hau zaila da ziurtatzea. Horregatik txokoak erregulatzeko modu bat behar 

dugu (ikasleekin adostutakoa edo ez).  

Hemen 3 era ezberdinduko ditugu: 
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 Librea: ikasle bakoitza nahi duen txokoa aukeratzen du eta bertan behar duen 

denbora egon daiteke eta hortaz, espazioa konpartituko duen taldea ez da 

finkoa izango eta aldagarria izango da. 

 Mugatua: Aurreko era jarraituz, ikasle bakoitza nahi duen txokora joango da, 

baina aukeraketa hori mugatua, izango da asistentzia kontrol bat eramanez, 

honela, ikasleak txoko guztietatik pasatzea ziurtatuko da. Honek ikaslearen 

aukeraketa askatasuna mugatzen du, baina txoko guztietan proposatutako 

jarduerak burutzea ekar dezake. 

 Zirkuitu bidezkoa: Era honetan antolatzea taldeak finko egitea eskatzen du. Eta 

taldea, lehendik zehaztutako eran txokoz txoko pasako da. Talde hau nahi den 

guztietan alda daiteke.  

Aukeratzen dugun eredua izanda ere, edozein gelak elkartzeko gune bat behar du, bai 

esperientziak konpartitzeko baita kezkak edota zailtasunak konpontzeko ere, izan ere, 

bakoitza (indibidualki edota talde txikian) bere kaxaka dabilen talde batean, talde 

osoari kohesioa ematen dion gunea ezinbestekoa da. Horregatik, atal berezi bat eskaini 

zaio gune horri, asanbladari alegia.  

3.5. Batzarra 

Ikasleak lehen hezkuntzara iritsi aurretik, eskolarizatuak egon diren denboran 

asanbladak egin dituzte. Eskolaratzea haur hezkuntzako bigarren zikloan izan bada, 3 

urte egon dira egunero-egunero asanblada egiten, lehenago izan bada, urte gehiago. 

Lehen hezkuntzara pasatzerakoan, orokorrean trebatuak daude asanblada baten 

minimoak mantentzen. Hortaz, lehen hezkuntzan asanbladak egitea ikasle hauentzat 

naturalena litzateke.  

Baina zer da asanblada bat? Harluxet hiztegi entziklopedikoan begiratuz gero, 

asanblada eta batzarra sinonimoak direla esaten du, batzar begiratuta berriz, bilera 

agertzen da. Eta azkenik bilera begiratuta: “Pertsona batzuk biltzea, bereziki gai edo 

eginkizun jakin bat dela medio; biltzen diren lagunen multzoa eta jarduna.” Hortaz, 

http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=pertsona
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=batzuk
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=bereziki
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=gai
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=edo1
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=eginkizun
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geletan egiten duguna, ikasle eta irakasleak biltzerakoan (edozein momentutan) bilera 

da? Azterketa batean bagaude, bileran gaude? Batzartuta gaude? Asanbladan gaude? 

Wikipedian begiratuz gero (euskarazko bertsioan) “Batzarra edo biltzarra (erdaren 

eraginez zenbaitetan asanblada edo asanblea deitua) erakunde batek erabakiak 

hartzeko egindako bilera da; hedaduraz, kide horiek osatutako erakundea bera. Batzar 

irekia izan daiteke (edonork parte har badezake) edo itxia (kide jakin batzuek soilik 

parte har badezakete).” Bileratzat ezagutzen da baina erabakiak hartzeko gaitasuna 

aitortzen zaio. “Real Academia Española”n kontsulta eginda honako hau esaten digu 

“1. f. Reunión numerosa de personas para discutir determinadas cuestiones y adoptar 

decisiones sobre ellas. 2. f. Órgano político constituido por numerosas personas que 

asumen total o parcialmente el poder legislativo. 3. f. Reunión que en situaciones 

especiales asume todos los poderes. 4. f. Reunión de los miembros de una colectividad 

numerosa.”1 Beraz, jende multzo bat erabakiak (batzuk edo denak) bere gain hartzen 

dituenak, baina gai horren inguruan eztabaidatzen dutenak. Eta orduan, zer da gelako 

batzarra? Ikasleek hartuko dituzte gelako erabakiak? Beraiek egingo dute 

programazioa? Irakasle bakoitzari dagokio holako galdera hauei erantzutea baina ezin 

du inoiz ahaztu programazioa eta gelan gertatzen denaren azken arduraduna bera 

dela. Perezek (1999) dioenez elkarrizketaren bidez eta modu kolektiboan erabakiak 

hartzeko eredu parte-hartzaile demokratikoa da.  

Batzarrak gure ikasleentzako ekar ditzakeen onurak dira:  

 Hitz egin eta eztabaidatu modu ordenatuan, iritzi ezberdinak errespetatuz. 

 Bere ideiak, proposamenak, sentimenduak eta desadostasunak adieraztea. 

 Gainontzeko gelakideei bere ideiak argudiatzea. 

 Modu ase-batzaile batez erabakiak hartzean, ahal den heinean kontsensuaren 

bidez, eta bestela bozkatzean ateratakoa onartuz.  

 Eskolako bizitzan gerta daitezkeen egoera gatazkatsuen aurrean modu 

arduratsu eta autonomoan konponbidea bilatzea.  

                                                                 
1 1.e.Bilera jendetsua gai zehatz batzuen inguruan eztabaidatu eta erabakiak hartzeko. 
2.e. Botere legegilea osorik edo zatika bere gain hartzen duten  erakunde politikoa 

pertsona kopurutsuz osatua 3.e. Egoera berezian erabakia guztiak beregain hartzen 
dituen bilera. 4.e. Kolektibitate kopurutsu baten partaideek egiten duen bilera. 

(itzulpen propioa) 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Erdara
http://eu.wikipedia.org/wiki/Bilera
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 Besteen idei, proposamen, sentimendu eta desadostasunak entzutea, ez 

bakarrik besteen errespeturako baizik eta norbanakoaren hausnarketa aberasten 

duelako. 

Beraz, nahiz eta irakasle batzuk hala esan, ez dira batzarrak: Irakasleak bakarrik hitz 

egiten duten esparruak. Egutegia, asistentzia, eguraldia begiratzea bezalako ekintzak 

egiten diren esparrua. Zigorrak edota epaimahaiak eman eta jasotzeko tokia. Bai dira, 

gelako partaide guztiak hitz egin (edo ez) dezaketen tokia, konpartitzeko tokia, 

errekonozitu eta errekonozituak sentitzeko tokia, inori minik egin gabe nahi dena 

esateko tokia. Laguntza eskatzeko tokia (eta ematekoa). Hausnartzeko eta 

eztabaidatzeko tokia.  

Azken finean, gure ikasleak heldutasun adinera iritsi ez badira ere badute behatzeko 

eta hausnartzeko ahalmena, batez ere argi dute zer duten gustuko eta zerrek 

molestatzen dituen eta hori adierazteko eta entzuteko esparru bat ezinbestekoa da. 

Gainera, erabakiak hartzerako orduan parte-hartzea espazio bat norberarena 

sentitzeko ezinbestekoa da, eta hori talde bizitzarako oinarrizkoa da, maitatua, 

lagundua, garrantzitsua sentitzeko. Azken finean, autoestimua hobetzeko eta 

norberaren gaitasunetan sinesteko.  

Gomez Rosadoren (2007) arabera honako hauek dira batzar bat antolatzeak dituen 

abantaila garrantzitsuenak: 

 Parte hartzen duten pertsonak libreki adierazten dira, beraz, arazoen aurrean 

eta norberaren iritzia sortzerakoan hausnarketaren gaitasuna sustatzen da. 

 Intereseko gaiak eztabaidatzen dira. Garrantzitsuak sentitzen dira entzuten 

zaienean eta bere iritzi eta proposamenak kontutan hartzen direnean, bere 

autoestimua igotzen da eta eskolarekiko duten jarrera hobetzen da.  

 Behaketa, hausnarketa eta iritziak alderatzeko gonbita da. Behaketa-azterketa-

sintesiaren prozesua sistematizatzen ikasten dute. 

 Errespetatzen ikasten dute. Entzutea eta entzunda sentitzea, besteen iritzien 

garrantzia baloratzera eramaten dituzte. Gelan norbaiten proposamena aurrera 

eraman dela ikustea besteen proposamenak baloratu eta errespetatzera 

garamatza. 
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 Arau batzuk entzun eta errespetatzera garamatza, jarrera diziplinatua izatera. 

Hitza izan arte zai egon, besteek esandakoa adi entzun erantzun ahal izateko 

edo gure adostasuna emateko, esandakoa aztertu, erabakiak hartu,  

 Jendearen aurrean hitzegiten ohitzen dira.  

 Ikasleen inguruko informazio asko ematen da batzarrean. 

 Irakaslearentzako beste ikuspuntu batzuk ager daitezke, bere heldu roletik 

ikusten ez dituenak.  

 Gelako bizitzan partehartzera motibatzen ditu.  

Guzti hau lortzea ez da erraza eta ez da egun batetik bestera lortzen den gauza bat. 

Guztiok (bai irakasle bai ikasle) praktika eta denbora behar dugu. Lana errazte aldera 

Peréz Dazak (2010) batzarra egiterakoan ager daitezkeen arazo batzuk aurreratzen 

dizkigu: 

 Ongi entzuten ez duen ikasleria egotea. 

 Hitz egiten ez duen ikasleria edota “ikustezinak” direnak. 

 Irakasleak gai (konturatu gabe) itxiak proposatzea edota ikasleek azalerazitako 

arazoen konpontzaile bakarra bezala agertzea.  

 Batzarraren helburuak oso garbi ez izatea.  

Freinet (1929) la democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. 

Un régimen autoritario en la escuela no será capaz de formar ciudadanos demócratas 

(invariante nº27)2. 

Bai txokoak eta bai batzarra ongi funtzionatzen duela bermatzeko beharrezkoa da 

guztion rolak zeintzuk diren ongi definitzea eta argi izatea.  

3.6. Irakaslearen rola 

Irakasleak rol asko ditu. Izan ere, gela batean dago, hau hasi baino, lehen, bitartea eta 

ondoren. Baina, gela hau eskola batean dago, izan ditzake mailakideak, ziklokideak, 

klaustrokideak… Beraz eta lan guzti hauek nolabait antolatzearren Romera Morrón, M. 

M., & Martínez Cárdenas, O. (2008) eredua jarraituko dugu:  

                                                                 
2 Biharko demokrazia eskolako demokraziaz prestatzen da. Eskolan erregimen 

autoritarioa ez da izango herritar demokratak formatzeko gai (27. inbariantea)  
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3.6.1. Klasea aurretik (Programatzeko momentua da).  

Lomcek dioenez arazoen konponketak, ikasitako ezagutzen aplikazioak eta ikasleen 

aktibitatearen promozioak ahalbidetzen dituzten ikaskuntza egoerak edo lanak 

diseinatu behar ditu irakasleak. Beraz, nabarmena da irakasleak ez direla ezagutzak 

transmititzen dituenak Morrón, M. M., & Martínez Cárdenas, O. (2008) eta ezin duela 

edukietan oinarritutako programazio bat burutu. Ikasleak ezagutu beharko ditu hauek 

lortu ditzaten helburu batzuk zehaztuz. Hasierako helburuak argi dituenean txokoak 

(egoerak) prestatu beharko ditu, guztien behar eta interesak asetzeko asmoz. 

Horretarako, zein txoko jarri, non eta nola jarri eta batez ere ze material jarriko duen 

erabaki behar du.  

Irakaslea ordea ez dago bakarrik, talde lan batean dago, beraz, bere programazioa 

konpartitu eta adostu egin beharko du.  

3.6.2.Klasea bitartea 

Motibatu, behatu, itxoin, jolastu, harremanetan jarri, lan egin, aurkitu, ikertu… hitz 

batean ikasteko momentua da. Baina hauek baino lehenago ikasleak diren bezalakoak 

agertu ahal izateko, gelan dagoen heldu horrekin konplizitate bat, lotura bat behar 

dute, eta hauek lortzea dagokio irakasleari. Honetarako, haurra ezagutu, jarrera ireki 

eta adeitsuarekin beregana hurbiltzea ahalik eta gutxien epaiak emanez. Eta giro lasaia 

sustatuz, honetarako zarata ez egotea ezinbestekoa da.  

da Silva, P., & Kaline, M., (2013) eginiko ikerketan adierazten dutenez, irakasle batzuek 

uste dute beraien lana proposatu eta erabakitzea dela, hori bai, modu disimulatuan. 

Beste irakasle batzuek ikasleak limurtzen dituzte, irakasleak lehendik erabakitakoa ager 

dadin ikasleen interes moduan. Bi ikerlari hauen ikasleak izan behar dute ikasi nahi 

dutenaren erabakia hartzen dutenak. Irakasleari ez dagokio ikasleei eduki batzuk 

“saltzea”, baizik ikasleen interesei probetsua ateratzea. Hau da, irakaslearen papera da 

ikasleek dituzten interesei hezkuntza ikuspegia ematea, eta bertan eman daitezkeen 

ikaskuntzak azalaratzea, eta ahal den heinean, ikaslearen ikerketa osatu, hobetu, 

hedatu… ditzakeen tresna, kontzeptu, liburu, material… txertatzea.  

Oso garrantzitsua da guzti honetarako behaketa lanak. Honek lagunduko baitio 

irakasleari haurrak zertan ari diren, ze materiala ezagutzen duten, ze harreman motak 



29 

 

 
Olatz AGIRRE SOROZABAL 
 

dauden gelan, zeinek behar duen laguntza (afektiboa ere izan daiteke, animoak 

emanez), elementu oztopatzailerik dagoen jakitea, interbentzioa egitea komenigarria 

den edo ez… Honen inguruan gehiago sakonduko dugu ebaluazioaren atalean, izan ere 

behaketa datu bilketarako erabiltzen den erreminta erabilienetakoa da, hau da, 

ebaluatzeko.  

Ebaluazio honen ondorioz, momentuan bertan hainbat erabaki har ditzake irakasleak, 

adibidez, ikaslea burutzen ari den ekintzaren inguruan zalantza berriak agerian uztea, 

edo honen aurkikuntza kolokan jartzea (ikasleak honen inguruan pixka bat gehiago 

sakondu dezan), oztopo baten aurrean aurrera joan ezinda dabilen ikasleari  laguntza 

eman diezaioke (beti ere, ikasleak bakarrik egiten saiatu ondoren), harremanak sustatu 

ditzake, hau da, interbentzioa era askotako izan daiteke, baina beti ere ikaslea bere 

ikaskuntza prozesuan pausuak emateko xedez. 

3.6.3.Klasea ondoren  

Gela horretan zer gertatu den aztertzea eta hausnartzea izango da batez ere 

irakaslearen lana. Haurrak zer egin duten, egindako horrekin zer ikasi duten, zerbait 

falta izan al zaien, nolako harremanak egon diren, bere interbentzioak ekarpenik ekarri 

duen… hau da ebaluatzea. Baina ez da hor bere lana amaitzen. Ebaluaketa horren 

ondorioz erabaki batzuk hartu beharko dira, denbora ematea, zerbait aldatzea, 

hurrengo egunean interbentzioren bat egitea, familia edota ikasleren batekin hitz 

egitea… eta aldaketa hauek burutzea oso garrantzitsua izango da.  

Lan guzti hauek egin ahal izateko, irakasleak hainbat lan beste batzuei esku eman 

behar die. Adibidez, adituak izatearena (gai guztietan jakituna izateko dena aldez 

aurretik ikasiz), ikasleen neskame edo morroiak izatearena (ikasleek bakarrik egin 

ditzaketen gauzak eginez) bezalakoak. 

Guzti hau irakurri ondoren, edozeinek hitz egingo luke irakasleak duen 

protagonismoaz, baina protagonismo hau ez dagokio berari, ikasleari baizik, jarraian 

hitz egingo dugun moduan, beste eremu batzuetan hitz egiten den moduan 

irakaslearen lana itzaleko lana da. Benetan garrantzitsua ikaslea delako eta bere 

garapeneko prozesua.  
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3.7. Ikaslearen rola  

Ikasleak jarduten ari dira momentu oro, jarduerak burutzen bakarrik edo taldean, 

ikusten, behatzen, probak egiten… jarduera horretan protagonismoa beraiek dute eta 

hala aitortu behar zaie. Hezkuntzak jada ez du bilatzen informazioa asimilatzen duen 

ikaslerik, sortzailea, kritikoa, ikertzailea, miatzailea, hausnartzailea izan behar du 

(Prendes Espinoza, M. P. & Martínez Sánchez, F.2008). Modu honetan bere bizitzarako 

garrantzitsuak izango diren ikaskuntza esanguratsuak eskuratuko ditu. Izan ere, bere 

ikaskuntzak eraikitzeak hori dakar, beste egoeretan erabili ditzakeen abilezia, 

trebetasun eta ezagupenak izatea. Eta guzti hau berdinen arteko harremanez beterik, 

honek ikaskuntza prozesua aberasten duelarik, ikuspegi desberdinak jaso eta eman 

ahalko dituelako, laguntza eman eta jaso, talde batean antolaturiko jarduerak burutu, 

besteak konbentzitu eta besteengandik konbentzitua izan, e.a. bere gaitasun 

komunikatiboa garatuz.  

3.8. Familia 

Eskola gehienetan familiak bertan parte-har dezan zenbait espazio diseinatuta ditu, 

adibidez, guraso elkartea, eskolar kontseilua, delegatuka, guraso eskola, hainbat 

programa berezi (jaiak), e.a. Baina familiari gelan ere toki bat egitea garrantzitsua da 

arrazoi ezberdinengatik: Batetik, beraien ekarpenak mugatuak izan arren balio 

handikoak dira irakasle eta batez ere ikasleentzat. Hauen laguntza materiala ekarriz, 

ateraldietan laguntza emanez, gelara jardueraren batera joanez, e.a. izan daiteke.  

Bestetik, irakaslearekin egiten duen elkar lana funtsezkoa da, adibidez, irakasleak 

haurra hobeto ezagutzeko familiaren ikuspuntua behar du (baita familia irakaslearena 

ere). Baina ez hori bakarrik, irakaslearen behaketen arabera ikaslearen ikaskuntza 

prozesuan oztopo batzuk egon daitezke eta hauei etxean aurre egitea lagungarria izan 

daiteke (batzuetan ezinbestekoa), eta familiak serio hartzea eta bere ahalegina egitea 

oso garrantzitsua da eta ez familia batzuek hartzen duten moduan, bere haurra 

erasotua izango balitz bezala. Irakasle eta familiaren arteko elkarlanak ikasleari aurrera 

egiten laguntzen dio.  
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Eta azkenik, familia ikaslearen jarduna, aurrerapena, ahalegina... baloratzea 

ezinbestekoa da. Haurrak sentitzen badu, ikusten badu, bere familiarentzat egiten ari 

den hori garrantzitsua dela berarentzat ere hala izango delako. Izan ere, familiak 

ematen dion balioa izango da haurrak ematen dion balioa. 

3.9.Benetako Ebaluazioa 

Irakaskuntza arloan, kurrikuluaren elementu garrantzitsuenetariko bat hezkuntza 

prozesuaren ebaluazioa da. Nahiz eta tradizionalki ebaluazioaren ikuspuntua beste bat 

izan den (irakasleak ikasleak zekiela adierazten zuenari nota bat jartzen zion). Gaur 

egun ez da ebaluazioa horrela bizi. Lomcek dioenez, ikaslearen ikaskuntza prozesuen 

ebaluazioa jarria eta orokorra izango da eta arlo ezberdinen aurrerapena kontutan 

hartuko du. Honek zer esan nahi du? Ebaluazioa burutzerakoan ikaslea ezin dela modu 

isolatu batean ulertu, bere osotasunean baizik. Hortaz, ebaluazioa hausnarketarako 

etenune bat bezala ulertuko dugu. Baina noiz egingo dugu etenune hori? Noiz 

geldituko gara hausnartzeko? Prozesu guztian, hasieran nondik gatozen jakiteko (bai 

ikasleari, bai irakasleari, bai programazioari, bai ikastaldiari dagokionez), bitartean (edo 

jarraian) nola goazen jakiteko eta bukaeran noraino iritsi garen jakiteko eta prozedura 

guztiak ebaluatzeko.  

Zerri buruz hausnartuko dugu, edo hobeto esanda, zer ebaluatuko dugu? Lomcek 

honela erantzuten dio galdera horri, irakasleek ikaslearen ikaskuntza prozesua (non 

zegoen, zein izan den bere prozesua eta non dagoen programazioaren bukaeran), 

irakaskuntza prozesua (programazioa: helburuak, edukiak, materialak, denborak, 

espazioak) eta irakaslearen jarduna (interbentzioak, hauen ondorioak) ebaluatuko 

dute.  

Romera Morrón & Martínez Cárdenasek (2008) ikaskuntza prozesuan kontutan hartu 

beharreko bi atal bereizten ditu:  

• Gelako funtzionamendua: bertako giroa, helduak hartutako papera, sortu diren 

dinamika, e.a. 

• Ikasle bakoitzaren ikaskuntza garapenaren prozesua: ikasle bakoitzaren 

harremanak, autonomia, autoestimua, aurrerapenak, erabiltzen dituen edo ez 
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dituen materialak, nola erabiltzen dituen, noiz eta halakoei egiten die 

erreferentzia.  

Eta txokoez ari garela, zer ebaluatu dezakegu txokoetan, momentu berean prozesu eta 

jarduera ezberdinak (eta batzuetan oso ezberdinak) ematen direnean? Kontu berezia 

egin beharko zaio, txoko bakoitzean ematen diren ikaskuntzei, izan ere, konturatu 

gabe, gerta liteke batzuek txoko batzuei esker irakaskuntza batzuk ziurtatuta egotea 

eta beste irakaskuntza batzuen presentzia inondik inora ez azaltzea.  

Casanovak (1998) eginiko lanean, ebaluazioa nork egiten duenaren arabera sailkatua 

agertzen zaigu. Lomcek lan hau irakaslearen esku dagoela esan arren, Casanovak 

autoebaluazioa, koebaluazioa eta heterebaluzaioz hitz egiten digu: 

• Autoebaluazioa: sujetuak bere jarduera ebaluatzen duenean deitzen diogu. 

Pertsona guztiek, beren bizitzan zehar egiten duten balorazio mota bat da, izan 

ere, erabakiak hartzeko jarduera zehatz baten balorazio positiboa edo ezkorra 

ezinbestekoa da. Beraz, zailtasun maila desberdinekin bada ere, batetik 

ikasleria gai da bere jardunaren balorazio bat egiten eta bestetik honetan 

baloratzen ikastea garrantzitsua da, bizitzarako behar baitu. Honetarako, adina 

eta mailaren arabera, irakasleak zer behatu eta zer baloratu (gero eta 

objektiboa izan dadin) irizpide batzuk pautatzen laguntzea beharrezkoa izan 

daiteke.  

Bestetik irakasleak ere bere autoebaluazioa egitea garrantzitsua da, lehen 

aipatu moduan. 

• Koebaluazioa: elkarrekin egiten den ebaluazioari deritzo. Eskolaren esparrura 

eramanez, jarduera, egoera edota UD (edo proiektuan) irakasle eta ikasleak 

elkarrekin ebaluatzea, edota ikasle talde batek elkarrekin zerbait burutu 

ondoren egiten dutena. Ebaluazio mota hau oso aberasgarria izan daiteke gure 

ikuspegia zabaltzen laguntzen baitigu (bai ikasle eta baita irakasleari ere), baina 

kontuz egin beharrekoa. Elkarri akatsak ikustea oso erraz egiten baitugu 

gizakiok, eta onurak eta ekarpenak esatea ere garrantzitsua da. Casanovak 
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ohituratu arte, ekarpen positiboak bakarrik egitea gomendatzen du, gune hau 

epaitegi bat bilakatu ez dadin.  

• Heteroebaluazioa: pertsona batek beste baten jardunari egiten dion 

ebaluazioaz ari gara. Irakasleak ikasleari egiten dion ebaluazioaz ari gara.  

Gaiarekin bukatzeko gogora ekarriko ditugu ebaluazioak burutzeko erabili daitezkeen 

zenbait estrategia, teknika edo erreminta:  

 Egunerokoa: Egunean zehar gertatzen diren gauza esanguratsuenak islatzeko 

koadernoa. Izan daiteke irakaslearena edota ikaslearena. 

 Mapa kontzeptualak: landutakoaren zenbait kontzepturen harremana islatzen 

duten errepresentazio eskematikoak dira.  

 Azterketak, kontrolak edota frogak: momento zehatz batean eginiko ariketa 

zehatz bat da. Ariketa horren helburua ea ikaslea zer ikasi duen jakitean datza. 

 Eztabaida edota batzarra: bi pertsona edo gehiagoren artean sortzen den iritzi 

berdin edo ezberdinetako hizketaldia.  

 Elkarrizketa: infomazioa jasotzeko edota egoera edo jardun baten inguruan 

balorazio komuna egiteko erabili daiteke.  

 Lanen bilketa, dosierra, portfolioa: ikasleak burutu dituen paperezko jarduerak 

dira. Lanen emaitzak baloratzen dira, eta lan hauen bilakaera aztertzeko 

erabiltzen da, baina kontutan hartu behar da, ez dela ikusten lan hauek atzean 

izandako prozesua.  

 Entzumen aktiboa: mezua osotasunean izateko esfortzu fisiko eta adimenezkoa 

eskatzen dueña da, mezuaren esanahia interpretatu behar da, aho hizkuntzaren 

bidez, ahotsaren tonuaren bidez, gorputz adierazpenaren bidez, eta 

interlokutoreari ustez ulertutakoa itzuliz. Adi eta konzentratuta entzutea 

esanahi du. (Crespo 2008). Haurrekin teknika edota jarrera hau izatea oso 

garrantzitsua da irakaslearentzat, izan ere, askotan ahoz gauza bat esan arren, 

bere gorputzari, tonuari, e.a. behatuz konturatu gaitezke ez dela benetan bere 

nahia esaten ari. 
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 Behaketa sistemikoa: gelan gertatzen dena biltzea du helburu, normalean 

irakasleak egiten du horretarako aldez aurretik prestaturiko parrilla batean 

islatzen da. Datu bilketa horren nondik norakoak, behatu nahi denaren 

helburuen arabera izango da. Zan daitezke, txoko bakoitzean zer gertatzen den 

jakiteko, ikasle konkretu baten aparteko portaerak errejistratzeko, gelan 

dauden harremanak islatzeko, material konkretu baten erabilera nolakoa den 

azalarazteko…  

 Dokumentazioa: Hoyuelosen (2007) esanetan dokumentatzea eginiko jarduera 

baten konstanzia estetiko eta narratua uztea esanahi du, hau modu idatzian, 

ikusentzunezkoan edo ikusmenezkoan izan daiteke. Beraz, dokumentazioaren 

bidez ikaskuntza prozesua bera utzi dezakegu agerian, ez bakarrik, azkeneko 

produktua (egotekotan). Izan ere, Malaguzziren hitzentan ikusten ez dena ez da 

existitzen. 

Condemarín eta Medinak (2000) uste dute benetako ebaluazioak ebaluazioa 

ikaskuntzaren zati natural eta osoa bezala konzeptualizatzen duela. Ikuspegi honek 

hainbat prozedura eta tresna erabiltzen ditu ikasleen konpetentziak osotasunean eta 

konplexutasunean ebaluatzeko, garrantzi berezia emanez gelan gertatzen diren 

eguneroko jarduera esangutsuei. Ikaslearen eta bere berdinen ikaskuntza eta 

ebaluazioaren behin betiko integrazioaren ideitik ere abiatzen da, esanahiaren 

komunikazioa eta eraiketaren prozesuaren ezinbesteko baldintza bezala ikusten 

duenean. Benetako ebaluazioaren helburu nagusiena  ikaskuntza prozesuen kalitatea 

hobetzea da eta ikasle guztiak ikastearen probabilitatea handitzea. Zentzu honetan, 

Condemarín eta Medinak (2000) gogora ekartzen dizkigute Nunziattiren (1990) hitzak 

benetako ebaluazioa formatzailea den jarduera bat dela esaterakoan, honek 

ikaskuntzak erregulatzen ditu, hau da, ulertu, RETROALIMENTATU eta barnean hartzen 

dituen prozesuak hobetzen ditu. Beraz, ikaskuntza baten esperientzia epaitzea baina 

ekarpen gehiago egiten ditu, garaiz interbenitzea ahalbidetzen du proposatutako 

jarduerak eta hauek burutzeko dauden baliabideak ikasleen ezaugarrietara eta dauden 

helburuetara egokitzeko, eta guzti hau experientzia arrakastasua izan dadin. (Allal, & 

Cardinet, 1989). 
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Benetako ebaluazioaren ezaugarriak:  

• Ikaskuntza osatzen duen zatia da. 

• Gaitasunak ebaluatzen ditu esanguratsuak diren  

• Arazodun egoeretatik abiatzen da. 

• Ikasleen sendotasunetan oinarritzen da. 

• Prozesu kolaboratzaile bat da.  

• Kalifikazioaren eta ebaluazioaren arteko ezberdintasuna egiten du. 

• Dimentsio anitzetako prozesua da. 

• Errorea ikaskuntzarako aukera bezala erabiltzen du. 

Alderdi guzti hauek kontutan harturik jarraian lehen hezkuntzako 1. mailan txokoen 

metodologia aplikatzeko proposamena zehaztuko da. 
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4.LEHEN HEZKUNTZAKO 1. MAILAN TXOKOEN METODOLOGIA 

EZARTZEKO PROPOSAMEN DIDAKTIKOA. 

Proposamenean sartu aurretik, gure burua kokatuko dugu. Horretarako kontutan hartu 

beharreko bi alderdi ikusiko ditugu: Lehenengoa eskolako testuingurua aztertuko dugu, 

batez ere 1. maila. Eta bigarrenik Nafarroako kurrikuluma ikusiko dugu.  

4.1. kokapena 

Gure burua kokatzeko ezinbestekoa da ze eskolaz ari garen jakitea proposamena 

honen arabera egina baita, ezin baita proposamen bat egin bertako egoera ezagutu 

gabe. Eta gure proposamena maila batetarako denez, maila horretako irakasleen 

egoeraz arituko gara ondoren.  

4.1.1. Iruñeako eskolako zehatz baten testuingurua 

Gure eskola Iruñeako auzo batean aurkitzen da. Titularitate publikokoa da eta 

ikaslegoaren gehiengoa auzokoa da. Familiak langileriaren klase sozialekoak dira eta 

gehiengoaren maila sozioekonomikoa ertaina eta baxuaren artean koka daitezke. Gure 

eskola D ereduko da, hortaz arlo guztiak euskaraz lantzen dira gaztelania eta ingelera 

izan ezik. Baina gure ikasleriaren ingurua ez da euskalduna, eta honek hizkuntza honen 

ikaskuntzan eta hobekuntzan lehentasuna ezartzera garamatza. Gure eskolako 

ikasleria oso anitza da, gehiengoa bertakoa izan da ere etorkinen bat edo beste bada, 

nahiz eta hauek 2. edota 3. belaunaldikoak dira.  

Ikasleria: 759 ikasle (214 Haur Hezkuntzan, 540 Lehen Hezkuntzan eta 5 Trantsizio 

gelan). Irakasleria 33 geletan banatua dago: 

• Haur Hezkuntzako 1., 2. eta 3. Mailak eta Lehen Hezkuntzako 1. Mailan 3 lerro 

daude maila bakoitzean. 

• 4 lerro Lehen Hezkuntzako 2. mailatik 6. Mailara. 

• Trantsizio gela 1. 

Hezkuntza proiektua: 
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• Ikastetxearen nortasun ezaugarriak: 

1. Euskalduna. 

2. Ingurunearekin konprometitua. 

3. Hezkidetza kontutan hartuko duena bai programaketetan bai jarreretan. 

4. Eleanitza. 

5. Ezkonfesionala. 

• Ikastetxeko hezkuntza asmoak eta hezkuntza baloreak: 

1. Trebetasun intelektualak eta afektiboak garatu, umearen nortasunaren 

heziketa integrala lortzeko, eta ikasteko eta bizitzeko jarrera egokiak 

bereganatzeko. 

2. Ikaslea baloretan hezi: bakea, elkartasuna, tolerantzia, ardura bere lanetan 

eta bizian erabakiorra izanez, eta errespetuzalea bere buruarekin, bertzeekin 

eta inguruarekin. 

3. Auzoko gizartean biltzen diren kultura eta hizkuntzak ezagutu eta baloratu. 

4. Nafarroako bi hizkuntzetan gaitasuna lortu eta ingelesan oinarri sendo bat 

hartu. 

• Gure hezkuntza eredua: (Ikastetxeak bultzatuko du:) 

1. Lan metodologi aktibo eta partehartzailea. Ikaskuntza esanguratsua, umeen 

aurre-ezagupenetatik hasita, eztabaida, saiakera, esperimentazioa, informazio 

bilatzea, galdera eraikitzaileen bidez ikaslea ingurua ezagutzera eta 

moldatzera eramateko. 

2. Ikasleen aniztasuna (intelektual, izaerazkoa, kulturala, bakoitzaren 

garapenaren erritmoan,...) errespetatzea, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua 

behar denean moldatuz. 

3. Tutoretza planaren bidez jarrera egokiak landu. 

4. Irakasle talde osoaren etengabeko prestakuntza. 

5. Hezkuntza komunitatearen kide guztien parte hartzea. 

6. Gelako antolamenduan eta taldekatzean malgutasuna. 

7. Etengabeko ebaluaketa hezigarri eta integrala. 

8. Jarraibide hauek kontutan hartzen dituzten programakuntzak. 
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• Ikastetxeko oinarrizko printzipioak eta irizpideak: 

1. Ikaslearen garapen afektiboa landu (Ikastetxeko helburuak hau lortzeko): 

a. Norberaren ezagutza eta autoestima garatu. 

b. Bertzeenganako errespetua izan ezberdintasun intelektual, izaerazkoak 

eta kulturalak onartuz diskriminaziorik izan gabe. 

c. Iritzi ezberdinak onartu bertzeei entzuten ikasiz eta era berean, nork bere 

iritziak eraiki eta mantentzen ikasi, modu egokian. 

d. Giro egokia sortu lanerako, norberaren ahalmenak hobe garatu daitezen. 

2. Ikaslearen ohitura eta trebetasun intelektualak garatu (Ikastetxeko helburuak 

hau lortzeko): 

a. Ikasleak lortu behar dituen ohitura eta trebetasunak planifikatu. 

b. Irakasleriaren lan irizpideak koordinatu eta bateratu.  

c. Eguneroko lanean ardura eta autonomiarekin jokatu, bakoitzaren 

ahalegina eta iraunkortasuna baloratuz.  

d. Umearen jarraipen indibiduala eraman.  

e. Familien partehartzea lortu lan ohiturak erdiesteko. 

3. Ikasle euskaldunak, bertze kultur eta hizkuntza batzuetara irekiak 

(Ikastetxeko helburuak hau lortzeko): 

a. Euskera eskolako hizkuntza behikularra izanik, esparru eta arlo guztietan 

erabili. 

b. Nahiz eskola barruan nahiz kanpoko ekintzetan euskararen erabilpena 

bultzatu. 

c. Ikastetxeko langile guztiak euskaldunak izan. 

d. Euskaldun ohiturak eta kultura ezagutu. Bertze herrialde euskaldunak 

ezagutu eta beraiekin harremanatu. 

e. Gizarte guztiarekiko balore egokiak garatu: elkartasuna, partaidetza, 

bazterkeri eza, gizarte arazoekiko sentikortasuna erakutsiz. 

4. Ingurunearekin identifikatua (Ikastetxeko helburuak hau lortzeko): 
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a. Ingurune fisiko eta soziala landu eta berarekiko jarrera positiboak sortu.  

Hezkuntza proiektu hau aurrera eramateko honako profesionalak daude: 

Laguntza unitatea: Orientatzaileak, Logopeda, Pedagogia Terapeutikako irakasleak eta 

zaintzaileak. 

Haur Hezkuntzako eta Lehen hezkuntzako Tutoreak: 33 

Irakaslego espezialista: 22 (Ingelera, gorputz heziketa, musika, erlijioa eta haur 

hezkuntzako laguntza irakasleak). 

Funtzionamendurako auxiliarrak: 4 

Administratzailea: 1 

Guraso elkarteak antolatua: haurtzaindegia, jantokia, eskolaz kanpoko jarduerak, 

jarduera osagarriak, guraso eskola. 

• Lehen hezkuntzako 1. Mailako testuingurua 

Eskola hau oso handia denez, etapak baino zikloak garrantzi handia hartzen du, izan 

ere, irakasle askok osatzen dute. Hala ere, horrek ez du esanahi, etapak eta klaustroak 

bere erabakiak hartzen ez dituenik. Alderantziz, zikloak hartzen dituen erabakiak beste 

zikloetara eramaten dira, horretarako ziklo koordinatzaileen batzorde pedagogikoak 

egiten dira eta baita klaustroak ere. Antolaketa mota honek LOEri jarraituz egina da, 

LOMCEk ez ditu zikloak aintzakotzat hartzen (ezta kentzen ere), eskolaren 

autonomiaren esku jartzen du berak hala baderitzo mantendu edota aldatzeko. Eskola 

honetan oraindik ez da eztabaida hau eman, eta hau hala egin bitartean zikloak 

mantentzea erabaki da. Hortaz, tutoreak lehenengo mailan hartuko du ikastalde berria 

eta 2 urtez egongo dira  (LHko 1. eta 2.) elkarrekin. Jardun honetan, irakasle 

espezialistak ere badaude, hauek ere tutoreak bezala zikloa mantentzen saiatzen dira, 

hau da, bere jarduna zikloka antolatzen dute . Horregatik, proposamen hau Lehen 

hezkuntzako mailarako bada ere, zikloaren onespena behar du, datorren urtean LHko 

2. mailan daudenak, hurrengo ikasturtean LHko 1. mailara pasako baitira.  

Eskolako testuinguruan aipatu bezala, ikasle gehienak Haur hezkuntzaren 2. Zikloan 

sartu ziren (eskolak ez du 1. zikloa eskaintzen). Ziklo honen jardunaren antolamenduari 

dagokionez, ordutegia ohituretan oinarritua dago (ez arloka) eta gelaren 

antolamendua txokotan egituratua dago (nahiz eta beti ez dauden txokoetan). HHn 
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ikasleak gelara iristean egunero asanblada egiten du, gero txokoetan egoten dira, 

ondoren patiora ateratzen dira, hamaiketako hartzera gelara bueltatzen dira, berriz 

txokoetara joaten dira bazkalordurarte. Arratsaldean elkartu eta agurtu ondoren 

ipuina kontatzen dute eta txokoetan ematen dute egunaren azken momentua ere. 

Ohitura hauek ingelerako uneek (4 saio astean), psikomotrizitate saioak (2 saio astean) 

eta bikoizketak (4 saio astean) apurtzen dute.  

Hortaz, ikasleak etapa batetik bestera pasatzerakoan duten lehenengo zailtasuna 

ordutegiaren antolakuntza da (ohituretatik, arloetan antolatutako ordutegira).  

Bigarrena, gelako antolamendua, HHn beharrezko materiala eskura dute eta material 

bakoitzaren antolaketa eta arauak garrantzitsuak dira. LHn materiala ez dago ikasleen 

esku, ez bada momentuan erabiltzeko, eta arauak momentu horretan bertan 

ezagutzen dituzte. Hirugarrena, HHn gelako jardueran haurrari autonomia ematen 

saiatzen zaio, ikastalde guztiak ez du zertan dena momentu berean eta denbora 

berean egin behar, ikaskuntza erritmo desberdinak errespetatzen saiatzen da. Lhn 

berriz, ikastalde guztiak denbora bera du jarduera bera egiteko, azkarragoa denaren 

eta motelagoa denaren aldeko aldea nabarmen geratuz.  

Lan honetako proposamena tutoreei zuzendua dago batez ere, horregatik zikloko 

bilera batetara deituak izan ziren gaiaren inguruan mintzatzeko eta egoera aztertzeko. 

Hemen jarraian aipatuko dena bilera mamitsu baten ondorio batzuk (gaiarekin lotuak, 

gairekin zerikusia ez duten gauzak ere atera baitziren) izanen dira. Bilera honen izaera 

erdi irekia izan zen. Hau da, bileraren dinamizatzaileak gidoi (ikus eranskin 1: 

Lehenengo zikloko tutoreekin eginiko bileraren gidoia egoeraren azterketa egiteko) bat 

zuen baina bileran agertzen ziren idei eta beharretara erabat moldagarria.  

Izan ere, bilera honen helburuak honako hauek izan ziren: 

• Lehen Hezkuntzako 1. Zikloko tutoreak txokoen antolaketa edota metodologia 

ezagutzen dituzten jakitea. Noizbait erabili izan dituzten ze etapa edota 

ziklotan, ze helbururekin eta nola.  

• Lehen Hezkuntzako 1. Zikloko tutoreek beren zikloan noizbait txokoak aplikatu 

badituzte, antolaketa edota metodologia horrekin ez jarraitzearen arrazoiak 

aztertzea. 
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• Azalerazi tutoreak metodologia aldaketarako dituzten beldur edota zailtasunak, 

proposamena egiterakoan kontutan hartzeko. 

Bilera burutu ondoren, esan dezakegu: lehenik eta behin, bakoitzaren iturburu 

profesionala ezberdina izanda ere, sumatzen zen giroa, lasaia zela, iritzi ezberdinak 

edota esperientzia ezberdinak izan da ere, elkarrizketa, ideien trukaketa eta 

elkarlaguntza nabaritzen zela giroan, elkarlanean aritzen den edozein taldetan bezala. 

Haurren ikaskuntza prozesuan nola estimulatu eta beren lana nola hobetu arduratzen 

diren profesional talde bat ikusten zen. Eta bereziki, beraien egunerokoan lagungarria 

izan daitekeen proposamenak entzuteko eta praktikan jartzeko prest.  

1.-zeintzuk esango zenukete direla LHko 1. Mailako ikasleen beharrak? 

(Galdera bota bezain pronto hasperenak hasten dira). “Pila bat daude”: 

• Batzuk ezin dira geldirik egon. 

• Zaila egiten zaie azalpenak jarraitzea, batez ere denak aldi berean isilik eta adi 

egotea kostatzen da. Gainera, batzuek azalpen gutxirekin nahiko dute beste 

batzuk aldiz, azalpen gehiago behar dute. 

• Talde kopurutsuak dira eta denei hitz egiteko tarte bat uztea zaila izaten da. 

Batez ere patiotik etortzean, batzuetan arazoak izan dituzte patioan eta 

horien inguruan hitz egin behar da, nahiz eta eman beharreko arlotik kendu 

behar (ez dute saiorik tutoretzarako). 

• Taldeka lan egiten saiatzen dira, baina ezin dute guztiekin egon. 

• Ikasleen lanak zuzentzeko denbora asko behar da, hortaz, prestaketari ezin 

diote nahi haina denbora eskaini.  

• Haurren interesguneak ezberdinak dira. 

• Ikasle batzuei testuliburua segitzea kostatzen zaio. Gainera, batzuetan 

onuragarria izan arren (programazioaren gehiengoa prestatua dago, irakasleak 

jarduera osagarriak prestatzen ditu), beste batzuetan zama bihurtzen da, nahi 

baino azkarrago landu behar direlako zenbait eduki. Zaila da, ikasle 

guztiontzako egokiak diren jarduera berak prestatzea. 

• Irakurketak denbora indibidualizatua eskatzen du, bakoitzak behar duen 

horretan lagundua izan dadin.  
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• Ikasle batzuek oso motibatuta eta lan egiteko gogoekin egoten dira, baina 

beste batzuekin… beti gainean egon behar motibatzeko, lan egin dezaten. 

• Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleei beti arreta ematea zaila da, gelako 

dinamika ezin segituz ibiltzen direnean bereziki. 

• Plastika eta halako jarduerei denbora gehiago eskaintzea gustatuko litzaieke, 

baina ezin dute. 

• Azterketak ez diren (edo bakarka egindako lanaren emaitza) beste ebaluazio 

tresnak erabiltzeko zailtasunak dituzte. 

2.-ze estrategia erabiltzen dituzue behar hauei erantzuteko? 

• Motibazioa estimulatzeko jarduerak ikuspegi ludiko batetik aurkeztea saiatzen 

dira. 

• Atseginak diren jarduerak ez hain atseginak direnekin tartekatzen saiatzen dira 

ikaslearengan motibazio bat sortzeko. Gainera normalean atseginak direnak 

errazago egiten zaizkie ez direnekin alderatuz.  

• Errefortzu positiboa erabiltzen dute, ikasleek zein ongi egiten dituzten gauzak 

azpimarratuz, bai motibazioan baina baita autoestimuan ere eraginez. 

• Azalpen luzeetarako edota zailtasun handiko lanetarako lehenengo saioak 

erabiltzen saiatzen dira (ikasleen arreta maila handiagoa delako) edota bestela 

bikoizketak.  

• Ikaskuntza erritmo motelagoak dituzten haurrei arreta eman nahirik eta 

indibidualizazioa kontutan hartzeko, baita hezkuntza behar bereziak dituzten 

kasuetan. Tutoreen arteko laguntza ere jasotzen dute (tutore bat beste baten 

gelara sartzen da hezkuntza indarpenak ematera). Laguntza unitateak beharra 

ikusten badu PTaren laguntza ere jaso dezake ikasleren batek. 

• Ikasleen lanak zuzentzen denbora guztia ez pasatzeko, ikasleekin zuzentzen ere 

saiatzen dira, baina hauek horrelako lanetan autonomia gutxi omen dute. 

• Geldirik egotea kostatzen zaienei batzuetan mugimendua eskatzen duten 

mandatuak egitea eskatzen dizkiete (aldameneko gelara joatea, atezaintzara…).  

3.-txokoen antolakuntza ezagutzen al duzue? 
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Denek ezagutzen dituzte txokoak. Baina batzuentzat HHko kontuak dira, nahiz eta, 

irekiak dauden LHrako egokitutako txokoei buruz hitz egitera. Jolas txokoak eta lan eta 

jolas txokoak ezagutzen dituzte batez ere (lan honetako marko teorikoan, azaldu dira 

haien arteko ezberdintasuna). 

4.-Noizbait antolatu al dituzu txokoak? Noiz? Nola? Zein txoko? 

Batzuek HHn lan egin dute eta hor txokoen bidez antolatu dute gela. Gutxiengo batek 

jolas txokoak erabili izan ditu (lan kurrikularra egin ondoren, libre jolasteko gunea) eta 

gehiengoak lana eta jolasa tartekatzen zituzten txokoen bidez egin dute lan. Gela talde 

txikietan antolatuz errotazioak eginez denak txoko guztietatik pasatzen direla ziurtatuz.  

5.-LHn txokoen esperientziarik izan al duzue? Eta 1.zikloan? 

Batzuek, eskola honetan eta ziklo honetan bertan, antolatu dute gela txokoka, baina 

testuliburuaren zama zela eta alde batera utzi zuten. Hauek orain ikasleak talde 

txikitan antolatuta dituzte, nahiz eta denek jarduera bera egin momentu berean. Eta 

gelan, materiala arloka antolatuta daukate (baita paretak ere), “horrela ikasleak badaki 

arloaren arabera nora jo behar duen materiala hartzera”.  

Bestetik, araudiak ordutegiak antolatzeko duen moduan (51/2007 FORU AGINDUA, 

maiatzaren 23koak arlo bakoitzari hainbat saio eskaini behar zaizkiola dio) arazoak 

ikusten zituzten, izan ere, “txokoetan gaudenean, gure ordutegian zein arlori dagokion 

saioa jarriko dugu?” edo beste modu batera esanda, “zein arloko saioak erabiliko 

ditugu txokoetan egoteko?”. Beraz, gelako denbora arloka antolatzeak oztopo bezala 

ikusten zituzten batzuk.  

6.-Zeintzuk izan dira izan dituzun zailtasunak? 

Proba egin zuten irakasleen artean zailtasunik handiena, txokoetako lan-jolasa eta 

testuliburua, biak egitea izan da. Izan ere, testuliburua aurrera eramateko eta 

txokoetara joateko 2 momentu ezberdin erabiltzen zituen, denetarako lana bikoiztuz. 

Gainera, testuliburuaz ebaluazioa errazagoa egiten zaie, “honetan laguntza behar du, 

hau ikasi du eta beste honetan oso galduta dabil” bezalako irizpidez. Txokoetan 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2007/74/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2007/74/Anuncio-0/
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gertatzen dena, nola ebaluatu? (eta nola kontrolatu txoko bakoitzean zer gertatzen 

den?). Baten batek esaten zuenez, Haur Hezkuntzan errazagoa da, jolasteko denbora 

gehiago dagoelako, baina, Lehen Hezkuntzan ez dago hainbeste denbora.  

Hemen eztabaida sortu zen, izan ere, gehiengoak jolasa ikaskuntza prozesuaren 

ezinbesteko elementutzat zeukaten, baina beste gauza asko egin behar direla ere bai, 

eta ze puntutaraino eman behar zaion jolasari tokia? Arian geratu zen erantzuna.  

“Lan handia eskatzen du, txoko guztietan egiten dena probetxuzkoa izateko jarduerak 

prestatzea.” Esan zuen batek, besteen oniritziaz.  

7.-Eta zeintzuk izan dira txokoek egindako ekarpenak? 

Txokoka lan egin dutenen artean (aurpegia argitu zitzaien), motibazioa zen errepikatu 

zen gehien hitza. Orokorrean, haurren gainean ez da egon behar gauzak egiteko, 

irrikitan daude egiteko. Eta zerbait gogorragoa tokatzen zenean, nahiz eta batzuen 

ezetza jaso, “hau egin eta jolastera joango zara” batekin erraz motibatzen zen. “Gelako 

giroa alaiagoa da, ez da hain zurruna, bolumena altuagoa da baina beste bizitza bat 

dagoelako” esan zuen beste batek. 

8.-Uste duzu posible litzatekeela txokoen bidezko antolaketa zure gelan ezartzea? Zein 

baldintza behar dituzu horretarako? 

Puff! (atera zen denen ahotan). Nahi bai (denek onartzen zuten daukatena baina 

hobea dela) baina horretarako baldintza asko behar dituztela aitortu zuten: ikasle 

kopurua jaistea, denbora gehiago prestaketarako, formazioa, testuliburuen aldaketa 

(hemen eztabaida sortu zen, izan ere, batzuentzat ezinbesteko tresna da eta beste 

batzuek ez dute hain beharrezkotzat jotzen, nahiz eta onartu denak ezin direla kendu), 

material didaktiko batzuen erosketa (lehenago hausnarketa), beste esperientzia 

batzuek ikustea edo behintzat berri izan eta batez ere, eskolan erreala den 

proposamen bat. 

4.1.2. Nafarraoko LHko kurrikuluma 
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Momentu honetan Nafarroa, kurrikulumari dagokionez, transizio garai batean dagoela 

esan dezakegu. Izan ere, lomce (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa) izeneko legedia onartu zenetik, Lehen Hezkuntzako 

oinarrizko kurrikuluma ezarten duen dekretu (Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria ) berria 

atera zuen Espainiar gobernuak. Dekretu honek indarrean zegoen Loe (Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación) aldatzen du. Nafarroan, eskuarmenak dituen 

komunitate forala izanik, bere kurrikulua garatzeko aukera du, baina beti ere, orain 

aipaturiko lege eta dekretuak garatu eta egokitzeko. Horrek esan nahi du, Espainiar 

gobernuak eginiko legedia Nafarroako testuingurura egokitu behar duela, foru dekretu 

eta agindu foralen bidez, kurrikuluma garatuz. GBL hau idatzi eta aurkezteko 

momentuan, egoera honetan gaude, Nafarroako lehen hezkuntzaren kurrikulumaren 

garapen berria3 argitaratu gabe dago. Horrek esanahi du kurrikulumaren lehenengo 

zehaztapen mailan zehazten ari direla. Behin hori eginda, eskolaren esku egongo da 

bigarren zehaztapen maila garatzea, modu horretan eskolako testuingurura egokitu 

ahal izateko. Eta ondoren, irakaslearen esku egongo da hirugarren zehaztapen maila 

gauzatzea, ikastetxeko proiektu kurrikularra bere gelako egoerara egokitu ahal izateko. 

Hortaz, momentu honetan 24/2007 foru dekretua, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru 

Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena dago 

indarrean, baina datorren urtean 1., 3. eta 5. mailetarako berri izango dugu. Momentu 

honetan, esandakoagatik, kurrikulum hau hartuko dugu aintzakotzat, naiz eta jakin 

berria dagoenean, proposamen honen hainbat atal egokitu beharko direla.  

Eta kurrikulumaz ari garela, zer da kurrikuluma? Nafarroako kurrikuluma zehazten 

duen 24/2007 foru dekretuak bere 6. artikuluan dio:. 

1. Hezkuntza-etapa honetako oinarrizko gaitasunek, helburuek, edukiek, metodo 

pedagokikoek eta ebaluazio irizpideek osatzen duten multzoa da Lehen Hezkuntzako 

curriculuma. 

                                                                 
3
 Berria, ze lehendik beste bat dugu, loe kontutan hartzen zuena 24/2007 foru dekretua, martxoaren 

19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen 

duena. 
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2. Ikastetxeek foru dekretu honetan eta hauxe garatzeko arauetan ezarritako Lehen 

Hezkuntzako curriculuma garatu eta osatuko dute. Zehaztapen hori Hezkuntza 

Proiektuaren zati izanen da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 

Organikoaren 121.1 artikuluan ezartzen denaren arabera. 

Lomcek aldiz, kurrikulumaren definizio hau ematen digu: regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas y etapas educativas4.  

Aurreko kurrikulumean gaitasunak agertzen ziren, baina lomcen, gaitasunak indar 

handiagoa hartzen dute. Izan ere, 2006/962/CE Europar Legebiltzar eta Kontseiluaren 

Gomendioa, 2006ko abenduaren 18koa, eginiko gomendioa da. Honek ikasleek burutu 

beharreko lanetan eta planteamendu metodologiko innobatzaileen aldaketa 

garrantzitsua dakar. Eta derrigorrezko Hezkuntzaren helburua oinarrizko gaitasunak 

garatzean datza, irakaskuntza iraunkorrerako 8 gaitasun giltzarri hain zuzen ere: 

Taula 1: Loe eta lomceren gaitasunen alderaketa (elaborazio propioa) 

LOEren gaitasunak: 

1._Hizkuntza bidez komunikatzeko 

gaitasuna. 

2._Matematikarako gaitasuna. 

3._Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin 

elkarreraginean aritzeko gaitasuna. 

4._Informazioaren tratamendua eta 

gaitasun digitala. 

5._Gaitasun soziala eta herritartasuna. 

 

6._Arte eta kultur gaitasuna. 

 

LOMCEren gaitasunak: 

1._Komunikazioa ama-hizkuntzan 

2._Komunikazioa atzerriko hizkuntzetan 

3._Gaitasun matematikoa eta zientzia eta 

teknologietan oinarrizko gaitasunak 

4._Gaitasun digitala 

6._Gizabidezko gaitasunak (pertsonalak, 

pertsonartekoak eta kulturartekoak) 

 

8._Kontzientzi eta adierazpen 

kulturaletarako gaitasuna (musika, 

literatura, arte plastikoak eta eszenikoak). 

 

                                                                 
4
 Ikaskuntza eta hezkuntza etapabakoitzaren Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua zehazten duten 

elementuen antolamendua. (itzulpen propioa) 
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7._Ikasten ikasteko gaitasuna. 

8._Autonomia eta ekimen pertsonala. 

5._Ikasten ikasteko gaitasuna 

 

7._Ekimen eta enpresa izpiriturako 

gaitasuna) 

 

Honek gaitasunaren kontzeptuan erreparatzea eskatzen du. Lehenik eta behin 

definizioari begiratuko diogu Jaione Apalategik horretarako Perrenoudek (2004) 

eginiko definizioa ekartzen digu gogora “Egoera desberdinetan egokiak diren 

ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak era integratzailean erabiltzen jakitea da”. Beraz, 

gaitasunen ezaugarriak era pentsakor batean aplikatzen, era sortzailean egoera 

desberdinetara egokitzen eta bizitzan zehar ikasten, mantentzen eta berritzen jakitea 

dira. Beraz, honek irakasleari arazoen konponbidea, ikasitako edukien aplikazioa eta 

jardueraren promozioa ahalbidetzen duten ikaskuntza egoera edota lanak diseinatzeko 

gaitasuna eskatzen dio.  

Txokoak izan daitezke ikaskuntza egoera hori antolatzeko modu bat.  

4.2.Txokoen antolakuntzaren proposamena  

Txokoak antolatzerakoan elkargune bat sortzea garrantzitsua da, gune honetan, gelako 

funtzionamendua, kohesioa, gatazken konponketa,e.a. egiteko tokia aurkituko dugu. 

Horregatik, atal hau antolatzerakoan batzarra jarri dugu lehenengo puntu bezala, 

batzuentzat txoko bat den arren (gelan horretarako espazio bat diseinatu behar 

delako), guretzako oso kontutan hartu beharreko beste gune bat da.  

4.2.1.Batzarra 

Astean bi batzar egingo dira, bakoitzean saio baten iraupena izango du. Lehenengoan, 

beste gauzen artean asteko programazioaz hitz egingo da, beraz, astelehenean 1. da 

edo 2. saioan egingo da. Bigarrena aldiz, asteko balorazioa egiteko baliagarria izango 

da. Beraz, ostiral arratsaldean egitea da komenigarriena. Batzar honetan, guztietan 

bezala, dinamizatzaile edota moderatzaile bat beharko da. Hasieran irakasleak 

beregain har dezake lan hau, baina komenigarria da, jarduera errepikatu ala ikasle 

baten gain uztea kargu hau, txandaka aldatuz noski (denok pasatu arte). Hartzen diren 

zenbait akordioren aktak hartzea ere garrantzitsua da, 1. mailan, irakurketa-idazketan 
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dauden momentuagatik, irakasleak har dezake hasiera batean honen zama, baina 

ikasleak prozesu honetan aurrera joan ahala, idazkari lan honetan ere hasi litezke.  

Irudia 1: Batzar baten eredua 

Helburu didaktikoak: 

 Talde handiari gertaerak, beharrak, sentimenduak, e.a. entzutea eta adieraztea.  

 Esandakoak errespetatzea. 

 Hizketaldiko txandak errespetatzea. 

 Eskuartean dagoen gaiari norberaren diskurtsoa egokitzea. 

 Besteek ulertzeko moduan kontatu nahi dena egituratzea. 
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 Norberaren edo besteen ideiak argudiatzea arrazoiak eman edo kenduz. 

 Edozein gai aztertzea edo eztabaidatzea, batez ere eskolako jarduera eta 

elkarbizitzaren inguruan. 

 Gelako jardunean ardurak hartzea (baita elkarbizitzan ere), egoera arazotsuak 

daudela ulertuz eta hori hobetzeko konpromezuak hartuz. 

 Taldearen funtzionamendua kudeatzen ikastea. 

 Gelako arauak elaboratu eta betearaztea (antolakuntza, funtzionamendu eta 

elkarbizitzari dagokionez batik bat). 

 Funtzionamenduari, ikaskuntzari, harremanei, e.a.ei dagokien arazoak 

aztertzea, eztabaidatzea, proposatzea eta konpontzea.  

 Ikasteko estrategiak aztertu eta proposatu. 

 Eztabaida eta borrokaren arteko ezberdintzea. Komunikazioan asertibitatearen 

garrantzia. 

 Norberaren autonomia eta autoestimua hobetzea. 

 Sintesirako gaitasuna hobetzea. Arrazoiketa logikoa. 

 Aho adierazpena garatzea. 

 Erabaki bat adostea. 

 Ikaskuntzan, bere buruarengan konfiantza, zentzu kritikoa, ekimen pertsonala, 

jakin-mina, eta interesa bezalako jarrerak garatzea. 

 Gatazken prebentzio eta konponketa baketsuetarako abileziak eskuratzea, bai 

gizarte bai familia giroan modu autonomo batean moldatu ahal izateko.  

Edukiak 

 Funtzionamendurako arauak: parte-hartzea, mugak eta aukerak. 

 Parte-hartzeko eredu demokratiko bat. 

 Erabakiak hartu eta bere ondorioak. 

 Elkarrizketa oinarrizko abilitatea bezala. 

 Parte-hartze demokratikoaren mekanismoak; bozkatzea, akordio eta paktuen 

eraketa. 

 Errespetua, elkarrizketa, demokrazia, justizia, berdintasuna, tolerantzia, 

kooperazioa, lagunkideen arteko laguntza, e.a. bezalako baloreak. 
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 Norbanakoaren ezberdintasunen aurrean ulermena eta seguritate pertsonala 

talde-lanean jarduteko. 

 Errotazioa eta kontzientzia beregain duten kargu demokratiko batzuen 

hastapenak (moderatzailea, idazkaria, delegatuak, arduradunak,e.a.) 

 Talde kohesioa, honek gelako edozein gaiaz hitz egitea baimentzen du, 

konfiantza, laguntasuna eta laguntza erraztuz. 

Asanbladaren nondik norakoak azaldu ondoren, orain txokoak azalduko ditugu. 

4.2.2. Txokoen sailkapena 

Lehen aipatu moduan, eskola honetan eta maila honetan arloka funtzionatzen da. 

Beraz, eta gehiegizko aldaketa ez izate aldera, hauek kontutan hartuko dira txokoak 

antolatzeko orduan.  

Gela 5 txokotan banatuko ditugu: matematika txokoa, ikerketaren txokoa (natur 

zientziak eta giza zientziak), plastika txokoa, liburutegia (hizkuntza arloa hartuko du 

bere baitan) eta eguneroko egoera bat islatzen duen txokoa (denda).  

Txoko bakoitzean, dagokion jarduera edota gaia jorratzeko beharrezko materiala 

izango dugu eta ikasleek eskura izango dute. Txoko hauetan proposamen ezberdinak 

egongo dira, zenbaitetan hautazkoak besteetan derrigorrezkoak. 

Gure txokoak izango dira:  

1 Matematika txoko 

Txoko honetan proposamen desberdinak aurkituko dituzte ikasleek:  

 jolas librean oinarria dutenak: eraikuntzak, puzzleak, mahai jolasak…  

 jarduera zuzendua: izan daitezke liburuko hainbat jarduera, fitxak…  edota 

irakasleak arlo honetan talde txikian burutzea interesgarriak iruditzen zaizkion 

jarduerak (batzuetan, zenbait kontzeptu zail lantzeko irakaslea txoko honetan 

egon daiteke) 
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Irudia 2: matematika txokoko eredu bat 

Helburuak: 

1. Ahozkoaren zein idatzizkoaren ulermena eta mintzamena zein idazmena garatzea. 

Irakurriaren ulermena bultzatzea matematikako testuak erabiliz. Matematikaren 

arloko hiztegi berezia egoki eta zehatz erabiltzea. 

2. Ezagutza matematikoa erabiltzea eguneroko bizitzako gertaera eta egoerei buruzko 

informazio eta mezuak ulertu, baloratu eta sortzeko, eta beste ezagutza eremu 

batzuetarako duen izaera instrumentalaz ohartzea. 

3. Ikasleak beren ohiko ingurunean izaten diren egoerez ohartzea, egoera horiek ulertu 

edo tratatzeko kalkuluko oinarrizko eragiketak behar direnean, eta horiek adierazpen 

matematikoaren forma errazekin formulatzea edo dagozkien algoritmoak erabiliz 

ebaztea, emaitzen zentzua baloratzea eta jarraitutako prozesuak ahoz eta idatziz 

azaltzea. 

4. Matematikak eguneroko bizitzan duen zeregina aintzat hartzea, arlo hori erabiliz 

gozatzea eta zenbait jarreren balioaz jabetzea, hala nola aukera desberdinak aztertzea, 

zehaztasunaren beharra edo soluzioak bilatzen direnean jarraikitasuna izatea. 

5. Bakoitzak Matematikan dituen trebetasunak ezagutu, baloratu eta horietan 

segurtasuna hartzea, era askotako egoerei aurre egiteko, horrela sormenezko, 

estetikako edo erabilpeneko alderdiez gozatu ahal izateko eta erabilerarako aukeretan 

konfiantza izateko. 
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6. Buruzko kalkuluaren eta neurriaren tresna eta estrategia pertsonalak prestatu eta 

erabiltzea, bai eta espazioan orientatzeko prozedurak ere, problemak ebazteko 

kontestuetan, kasu bakoitzean horiek erabiltzearen abantailak erabakiz eta emaitzen 

koherentzia baloratuz. 

9. Ingurune natural eta kulturaleko forma geometrikoak identifikatzea, horien 

elementu eta propietateen ezagutza errealitatea deskribatzeko eta ekintzako aukera 

berriak garatzeko erabiliz. 

10. Datuak biltzeko oinarrizko teknikak erabiltzea, inguruneko fenomeno eta egoerei 

buruzko informazioa lortzeko; hori grafikoki eta zenbakien bidez irudikatzea eta horren 

gaineko iritzia sortzea. 

Edukiak: 

1 multzoa: zenbaki eta eragiketak 

Zenbaki naturalak 

Eragiketak 

Kalkulu estrategiak 

2 multzoa: neurria: estimazioa eta magnitudeen kalkulua 

3 multzoa: geometria 

4 multzoa: Informazioaren tratamendua, ausa eta probabilitatea 

Materialak:  

Mahai jolasak (kartak, jolas kooperatiboak, jolas konpetitiboak, puntuazioak 

apuntatzeko materiala…), puzzleak, eraikuntzak (alfonbra, tarima edota mahai bajua, 

egurrak, kartoiak, plastikozko erositako piezak, eraikuntzak apaintzeko tapoiak, 

kontxak, harriak… eraikuntza diseinatzeko edota islatzeko materialak, matematikako 

kontzeptuak lantzeko material didaktikoa (regletak, bloke logikoak, pentominoak, 

tangrama, gorputz geometrikoak eraikitzeko materialak, geoplanoak, batuketak eta 

kenketen dominoak, abakoak…), denborapasak (laberintoak, sudokuak…)  

2. Ikerketaren txokoa 

Hiruhilonetan 3 gai lantzen dira arlo honetan kokatzen direnak: 1. Lehenengo mailan 

gaude, 2. Dinosaurioen mundua eta 3. Lehen gizakiak.  
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1.gaia jorratzeko Taldeko kide gehienak elkar ezagutzen ez dutenez (testuinguruan 

aipatu bezala, taldekatze berriak egiten baitira) txoko honen zeregin nagusietakoa gure 

gelakideen inguruan ikertzea izanen da hauek ezagutzeko asmoz. Honetarako, egunero 

ikaskide bat izango da protagonista. Eta honen inguruko ikerketa egingo da, 

horretarako haurrek jarraitu beharreko gidoi bat izango dute ( izen-abizenak, gustoko 

eta ez gustoko gauzak, adina, urtebetetze eguna, argazkia, familia… eta halakoak 

eskatuz). 

2.gaia eta 3. Gaia jorratzeko txokoa berriz ere hustuko dugu haurrekin beraiekin 

adostuz baliogarriak izango zaizkigun ala ez bertan ditugun materialak.  

 

Irudia 3: Ikerketa txokoaren eredu bat 

Helburuak 

1 Ikaslearen adinerako egokiak diren testu zientifiko, historiko eta geografikoak ahoz 

eta idatziz zuzen ulertu eta adieraztea. Arlo honetako berariazko hiztegia egoki eta 

zehatz erabiltzea. 
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2. Naturaren, gizartearen eta kulturaren inguruneko elementu nagusiak identifikatzea, 

beren antolaketa, ezaugarriak eta elkarreraginak aztertuz eta gero eta konplexuagoak 

diren eremuak pixkanaka menderatuz. 

5. Taldeko jardueretan parte hartzea, portaera arduratsu, eraikitzaile eta solidarioa 

izanez eta funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak errespetatuz. 

6. Ezaugarri propioak dituzten gizarte eta kultur taldeetako kide izatea onartu eta 

aintzat hartzea, beste talde batzuekin alderatuta dauden desberdintas unak eta Giza 

Eskubideak errespetatu beharra baloratuz. 

8 Denboraren joanari lotutako aldaketa eta eraldaketak ikustea naturaren, gizartearen 

eta kulturaren ingurunean, eta aldiberekotasunaren eta segidaren erlazio batzuk 

arakatzea, ezagutza horien bidez beste garai historiko batzuk ulertu ahal izateko. 

9. Naturaren, gizartearen eta kulturaren inguruneko gertaerak, kontzeptuak eta 

prozesuak interpretatu, adierazi eta irudikatzea zenbakizko kodeak, kode grafikoak eta 

kode kartografiak eta beste batzuk erabiliz. 

10. Inguruneko elementu esanguratsuekin zerikusia duten galdera eta arazoak 

identifikatu, planteatu eta argitzea, horretarako informazioa bilatu eta tratatzeko 

estrategiak erabiliz, aieruak azalduz, horiek probatuz, konponbide alternatiboak 

aztertuz eta ikaskuntza prozesuari buruzko gogoeta eginez. 

11. Proiektu, gailu eta aparatu errazak planifikatu eta egitea, aldez aurretik ezarritako 

helburu batekin, material, gai eta objektu batzuen oinarrizko propietateen ezagutzaz 

baliatuta. 

12. Eskolako liburutegia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

erabiltzea informazioa lortzeko eta ikasteko nahiz ezagutzak partekatzeko tresna gisa.  

Edukiak 

1. multzoa._Ingurunea eta ingurune hori zaintzea 

2. multzoa._Izaki bizidunen aniztasuna 

4. multzoa._Pertsonak, kulturak eta gizartearen antolaketa 

5. multzoa._Aldaketak denboran zehar 

Materialak:  

Kortxo edo arbela magnetiko bat (interesgarriak diren gauzak bertan ipintzeko), Gai 

hauek lantzeko material espezifikoa izango dugu (bai haurrek etxetik ekarria baita  
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klasekoa ere), baina beti izango ditugun materialak ere, beste testuliburu batzuk 

(informazioa kontrastatu ahal izateko), ordenagailua informazioa bilatzeko… 

neurgailuak (objektuak eta haurrak beraiek ere neurtzeko baliogarriak izan 

daitezkeenak), mikroskopioa, mapamundia,  

3. Plastika txokoa 

Guk plastika txokoa deitu diogu, baina artisten txokoa ere izan liteke. Hori bai, hori 

horrela eginez gero kontutan hartu behar dugu ez daudela arte plastikoak bakarrik. Gu 

orain horretara mugatuko gara. Plastika, sormenaren eztanda bat bezala ulertuz, baina 

baita ere komunikatzeko, adierazteko bide bat bezala ulertuz. Horregatik, garrantitsua 

izanen da, material anitzak eta teknika ezberdinak sustatzea. 

 

Irudia 4: Plastika txokoko eredu bat 

Helburuak: 

1. Ahozkoaren zein idatzizkoaren ulermena eta mintzamena zein idazmena garatzea. 

Arloko berariazko hiztegia egoki eta zehatz erabiltzea, esanahaia eratu eta gero. 

2. Soinuaren, irudiaren eta mugimenduaren aukerak ikertzea, irudikapeneko eta 

komunikazioko elementuak diren aldetik, eta ideiak eta sentimenduak adierazteko 

erabiltzea, horren bidez oreka afektiboari eta besteekiko harremanei lagunduz. 
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3. Zenbait material eta tresna aztertu eta ezagutzea, eta hizkuntza artistiko 

desberdinen berariazko kode eta teknikak ikastea, adierazpen eta komunikaziorako 

erabiltzeko. 

4. Ezagutza artistikoak eguneroko bizitzako egoera eta objektuen eta arteko eta 

kulturako agerpen desberdinen behaketan eta azterketan aplikatzea, horiek guztiak 

hobeki ulertu eta nork bere gustua eratzeko. 

5. Bilaketa pertsonal eta kolektiborako jarrera izatea, horretarako hautematea, 

irudimena, ikerketa eta sentsibilitatea landuz eta artelanak egin eta horietaz 

gozatzerakoan gogoeta eginez. 

8. Nafarroako eta beste herrialde batzuetako kultur ondareko arte agerpenak ezagutu, 

baloratu eta errespetatzea, tokiko adierazpen motak kontserbatu eta berritzeko 

lanean parte hartuz eta kultura desberdinetakoak izan arren ingurune berean bizi diren 

pertsonekin izaten diren harremanak aberasgarriak direla aintzat hartuz 

9. Arte ekoizpen pertsonalarekin auto-konfiantzazko erlazioa garatzea, eta norberaren 

eta besteen sormen lanak errespetatzea eta kritikak zein iritziak jasotzen eta 

adierazten jakitea. 

10. Artelanak taldean egitea, eginkizun desberdinak hartuz eta sortzen diren arazoak 

konpontzeko parte hartuz, horrela bukaeran gogobeteko lana lortu ahal izateko. 

11. Arte esparruetako lanbide batzuk ezagutzea, artisten lanaren ezaugarriak zein 

diren jakiteko interesa agertuz eta beren lanak ikusten dituztenean gozatuz. 

Edukiak: 

1. multzoa._Behaketa plastikoa 

2. multzoa._Sormen eta adierazpen plastikoa 

Materialak:  

Paperak (formatu eta kolore ezberdinekin), margoak, rotulagailuak, argizariak, 

koloretako arkatzak, koloretako boligrafoak, arkatzak, pintzelak eta tenperak, 

plastilina, buztina, grapagailua, behar denerako horma-irudiak egiteko paper jarraia, 

mota eta kolore ezberdinetako zeloak, itsasgarriak, kola, makiltxoak, buztina, 

berrerabilerako materiala… 
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Irudia 5: Plastika txokoko beste eredu bat 

4. Liburutegia (hizkuntza txokoa) 

Txoko honetan jarduera zuzenduak (textu liburuko jarduerak, fitxak, e.a.) eta ez 

zuzenduak proposatuko dira, denak hizkuntza eta testu idatziekin erlazionaturik. 

Kortxo edo arbela magnetiko bat egongo da, bertan, ikaslek sortutako testuak jartzeko, 

zati bat iragarki taula izan liteke ikasleek zerbait iragarri nahi duenerako (adibidez, bere 

urtebetetzea izango dela edota zerbait galdu zaiola eta norbaitek ikusten badu berari 

itzultzeko). Postontzi bat jarri daiteke elkarri mezuak bidaltzeko (hauek beti ere 

positiboak izan behar dutela argi utzi behar da adibidez, atzo ekarri zenuen baloia oso 

polita zen edota asko gustatu zait plastikan egin duzun artelana). Eta nola ez, ongi 

aukeratutako liburuak, ipuinak, gai konkretuetako liburuak, plastikako hainbat lan nola 

egin azaltzen duten liburuak, arte liburuak, aldizkariak, animalien liburuak, komikiak, 

olerki liburuak, asmakizunenak, txisteenak, abesti liburuak, aldizkariak…  
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Irudia 6: Liburutegi txokoko eredu bat 

Helburuak: 

1. Eguneroko gaiekin loturiko ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea, jarduera sozial 

eta kulturaleko testuinguru desberdinetan. 

2. Gauzak ahoz adieraztea, hitz egitea eta hizketan jardutea, eta gauzak idatziz 

adieraztea, diskurtsoak eta testuak eginez esaldi erraz eta egokiekin, eguneroko 

bizitzaren testuinguru desberdinetan. 

3. Europako eleaniztasunaren errealitatea baloratzea, eta Espainiakoa, eta euskararen 

aldaera linguistikoak, kultur aberastasuna direlako. 

4. Ahozko hizkuntza modu espontaneo eta egokian erabiltzea norberaren intereseko 

edo eguneroko bizitzako gaietan (familia, zaletasuna, gaurkotasuneko gertaerak...), 

errespetuzko eta laguntzazko jarrera edukiz. 

5. Formatu konbentzionalean, erakunde publiko edo pribatuekiko komunikazioan 

erabiltzen diren idazki mota desberdinak erabiltzea, eskolarekin eta eskola-

jarduerarekin loturiko egoeretan. 

7. Hizkuntza eskola-jardueran eraginkortasunez eta kritikotasunez erabiltzea, bai 

informazioa aurkitu, bildu eta prozesatzeko, bai esparru akademikoak berezkoak 

dituen testuak idazteko. 

8. Irakurketa gozamenerako, ezagutzarako eta norbera aberasteko iturri gisa 

erabiltzea, esparru desberdinetan (literarioan, zientifikoan, sozialean...) eta tradizio 

literarioaren ezagutzara hurbiltzea testu literarioen bitartez. 
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9. Gaiaren eta konplexutasunaren ikuspuntutik egokiak diren genero desberdinetako 

testuak ulertzea eta sortzea, eta hizkuntza literarioaren berariazko konbentzioen 

ezagutzetan hastea. 

10. Hizkuntzari eta erabilera linguistikoaren arauei buruzko ezagutzez baliatzea modu 

egokian, koherentean eta zuzenean idazteko eta hitz egiteko, eta ahozko zein idatzizko 

testuak ulertzeko. 

11. Hizkuntzen erabilera sozial desberdinei buruz gogoeta egitea, balio-juzkuak eta 

aurreiritzi klasistak, arrazistak edo sexistak dakartzaten estereotipo linguistikoak 

saihesteko. 

Edukiak 

1. multzoa._Entzutea eta ulertzea, hitz egitea eta hizketan aritzea. 

2. multzoa._Irakurtzea eta idaztea. 

3. multzoa._Hezkuntza literarioa 

4. multzoa._Hizkuntzaren ezaguera. 

5. multzoa._Hizkuntzaren ikaskuntzari buruzko gogoeta. 

Materialak:  

Kuxinak (ikasleak irakurketan gustura egoteko), paper eta arkatzak, koloretako 

arkatzak, borragoma, liburu eta aldizkariak, denborapasak (hitz gurutzatuak, 

autodefinituak…) 

 

Irudia 7: Liburutegi txokoko beste eredu bat 



60 

 

Txokoen metodologia lehen hezkuntzako 1. mailan ezartzeko proposamen didaktikoa 

 

5. Eguneroko egoera bat islatzen duen txokoa 

Txoko honek arlo ezberdinen helburu eta edukiak batzen ditu. Bere oinarrian jolas 

sinbolikoa egongo da, baina errealitatera gero eta gehiago hurbiltze saiatuko gara, 

adibidez, osasun zentrua egitea erabakiko balitz medikuak gaixoaren informea egin 

dezake horretarako mindutako zonaldean dauden hezur, gihar, organak… aipatu 

beharko lituzke. Egoera bat baino gehiago erreproduzitzera iristearren ikasturtean 

zehar aldatzen joango da.  

Hemen denda proposatuko da. Denda honetan gauza ezberdinak saldu daitezke 

(barazki eta frutak, arropa, plastika txokoan sortutako artelanak…) edo izan daiteke 

supermerkatu, azoka… txoko honetarako materialak beste txokoetan eginak izan 

daitezke (adibidez, prezioen txartelak, supermerkatuetan egoten diren txartelen 

antzekoak, etxeetara iristen diren propagandak, saltzeko produktu bera…). Lehen 

aipatu moduan, jolas sinbolikoan oinarrituko gara baina ikasleek hartzen duten rol 

desberdinei errealitatearekin hurbiltzeko eskakizunak gehitzen joango dira adibidez, 

erosleak zerrenda prestatzea aldez aurretik, saltzaileak faktura edo tiketa prestatzea 

gero erosleak konprobatu beharko duena, saltzaileak, kontu liburua eramatea, saltzen 

duen guztia apuntatuz grafiko batean jarri ditzake datu hauek zer saltzen den gehien 

eta noiz jakiteko, saltzen denaren arabera pisua eta metroa beharko dira neurriak 

hartu ahal izateko… 

 

Irudia 8: Denda txokoko eredu bat 
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Arloak: 

a. Ingurune 

Helburuak:  

2. Naturaren, gizartearen eta kulturaren inguruneko elementu nagusiak identifikatzea, 

beren antolaketa, ezaugarriak eta elkarreraginak aztertuz eta gero eta konplexuagoak 

diren eremuak pixkanaka menderatuz. 

3. Nafarroaren identitate geografiko, historiko, kultural eta artistikoa ezagutzea eta 

bertako aniztasunak sortzen duen aberastasuna baloratzea. 

4. Giza gorputza ezagutu ondoren osasun ohiturak izanez eta nork bere burua zainduz 

jokatzea, eta pertsonen arteko desberdintasunak (adina, sexua, ezaugarri fisikoak, 

nortasuna) onartu eta errespetatzeko jarrera agertzea. 

5. Taldeko jardueretan parte hartzea, portaera arduratsu, eraikitzaile eta solidarioa 

izanez eta funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak errespetatuz. 

10. Inguruneko elementu esanguratsuekin zerikusia duten galdera eta arazoak 

identifikatu, planteatu eta argitzea, horretarako informazioa bilatu eta tratatzeko 

estrategiak erabiliz, aieruak azalduz, horiek probatuz, konponbide alternatiboak 

aztertuz eta ikaskuntza prozesuari buruzko gogoeta eginez. 

11. Proiektu, gailu eta aparatu errazak planifikatu eta egitea, aldez aurretik ezarritako 

helburu batekin, material, gai eta objektu batzuen oinarrizko propietateen ezagutzaz 

baliatuta. 

Edukiak:  

4. multzoa._Pertsonak, kulturak eta gizartearen antolaketa 

b. Artistikoa 

Helburuak:, 

2. Soinuaren, irudiaren eta mugimenduaren aukerak ikertzea, irudikapeneko eta 

komunikazioko elementuak diren aldetik, eta ideiak eta sentimenduak adierazteko 

erabiltzea, horren bidez oreka afektiboari eta besteekiko harremanei lagunduz. 

3. Zenbait material eta tresna aztertu eta ezagutzea, eta hizkuntza artistiko 

desberdinen berariazko kode eta teknikak ikastea, adierazpen eta komunikaziorako 

erabiltzeko. 
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Edukiak:  

2. multzoa._Sormen eta adierazpen plastikoa. 

c. Matematika 

Helburuak:  

1. Ahozkoaren zein idatzizkoaren ulermena eta mintzamena zein idazmena garatzea. 

Irakurriaren ulermena bultzatzea matematikako testuak erabiliz. Matematikaren 

arloko hiztegi berezia egoki eta zehatz erabiltzea. 

2. Ezagutza matematikoa erabiltzea eguneroko bizitzako gertaera eta egoerei buruzko 

informazio eta mezuak ulertu, baloratu eta sortzeko, eta beste ezagutza eremu 

batzuetarako duen izaera instrumentalaz ohartzea. 

3. Ikasleak beren ohiko ingurunean izaten diren egoerez ohartzea, egoera horiek ulertu 

edo tratatzeko kalkuluko oinarrizko eragiketak behar direnean, eta horiek adierazpen 

matematikoaren forma errazekin formulatzea edo dagozkien algoritmoak erabiliz 

ebaztea, emaitzen zentzua baloratzea eta jarraitutako prozesuak ahoz eta idatziz 

azaltzea. 

4. Matematikak eguneroko bizitzan duen zeregina aintzat hartzea, arlo hori erabiliz 

gozatzea eta zenbait jarreren balioaz jabetzea, hala nola aukera desberdinak aztertzea, 

zehaztasunaren beharra edo soluzioak bilatzen direnean jarraikitasuna izatea. 

5. Bakoitzak Matematikan dituen trebetasunak ezagutu, baloratu eta horietan 

segurtasuna hartzea, era askotako egoerei aurre egiteko, horrela sormenezko, 

estetikako edo erabilpeneko alderdiez gozatu ahal izateko eta erabilerarako aukeretan 

konfiantza izateko. 

6. Buruzko kalkuluaren eta neurriaren tresna eta estrategia pertsonalak prestatu eta 

erabiltzea, bai eta espazioan orientatzeko prozedurak ere, problemak ebazteko 

kontestuetan, kasu bakoitzean horiek erabiltzearen abantailak erabakiz eta emaitzen 

koherentzia baloratuz. 

10. Datuak biltzeko oinarrizko teknikak erabiltzea, inguruneko fenomeno eta egoerei 

buruzko informazioa lortzeko; hori grafikoki eta zenbakien bidez irudikatzea eta horren 

gaineko iritzia sortzea. 

Edukiak:  
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1. multzoa._Zenbakiak eta eragiketak 

2. multzoa._Neurria: magnitudeen zenbatespena eta kalkulua 

4. multzoa._Informazioaren tratamendua, ausa eta probabilitatea 

d. Euskara 

Helburuak: 

1. Eguneroko gaiekin loturiko ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea, jarduera sozial 

eta kulturaleko testuinguru desberdinetan. 

2. Gauzak ahoz adieraztea, hitz egitea eta hizketan jardutea, eta gauzak idatziz 

adieraztea, diskurtsoak eta testuak eginez esaldi erraz eta egokiekin, eguneroko 

bizitzaren testuinguru desberdinetan. 

4. Ahozko hizkuntza modu espontaneo eta egokian erabiltzea norberaren intereseko 

edo eguneroko bizitzako gaietan (familia, zaletasuna, gaurkotasuneko gertaerak...), 

errespetuzko eta laguntzazko jarrera edukiz. 

5. Formatu konbentzionalean, erakunde publiko edo pribatuekiko komunikazioan 

erabiltzen diren idazki mota desberdinak erabiltzea, eskolarekin eta eskola-

jarduerarekin loturiko egoeretan. 

7. Hizkuntza eskola-jardueran eraginkortasunez eta kritikotasunez erabiltzea, bai 

informazioa aurkitu, bildu eta prozesatzeko, bai esparru akademikoak berezkoak 

dituen testuak idazteko. 

9. Gaiaren eta konplexutasunaren ikuspuntutik egokiak diren genero desberdinetako 

testuak ulertzea eta sortzea, eta hizkuntza literarioaren berariazko konbentzioen 

ezagutzetan hastea. 

10. Hizkuntzari eta erabilera linguistikoaren arauei buruzko ezagutzez baliatzea modu 

egokian, koherentean eta zuzenean idazteko eta hitz egiteko, eta ahozko zein idatzizko 

testuak ulertzeko. 

11. Hizkuntzen erabilera sozial desberdinei buruz gogoeta egitea, balio-juzkuak eta 

aurreiritzi klasistak, arrazistak edo sexistak dakartzaten estereotipo linguistikoak 

saihesteko. 

Edukiak:  

1. multzoa._Entzutea eta ulertzea, hitz egitea eta hizketan aritzea. 
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2. multzoa._Irakurtzea eta idaztea. 

4. multzoa._Hizkuntzaren ezaguera. 

5. multzoa._Hizkuntzaren ikaskuntzari buruzko gogoeta 

4.2.3.Taldekatzeak 

5 talde finko egingo ditugu, hauek heterogeneoak izango dira, izan ere, aniztasunak 

aberastuko du taldea.  

Taldeak osatzeko irizpideak: 

• Euskara maila edota bere erabilera barneratuta daukatenak eta maila kaxkarra 

dutenak edota erabiltzea kostatzen zaienak nahastu. 

• Iniziatiba gutxi erakusten dutenak eta asko dutenak. 

• Harremanak: besteengana hurbiltzeko zailtasunak dituztenak, lotsatiak… eta 

izaera irekiagoa erakusten dutenak. 

• Arlo ezberdinetan gaitasun gehiago erakusten dutenak. 

• Genero ezberdinak ahalik eta parekatuenen egotea. 

Taldeak osatzerakoan irizpide hauek errespetatuko direla bermatzeko irakaslea izango 

da talde hauek eratzeko ardura izango duena, honetarako kontutan hartu dezake 

aurreko urteko irakasleak, espezialista, familiak, ikasleek emandako informazioa. 

Gainera, honela, haur bakoitzaren harreman eremuak zabalduko ditugu, bere 

laguntxoez aparte gelan dauden gainontzeko haurrekin talde txikian egoterakoan.  

Talde hauek hilean behin aldatuko ditugu harremanak ez biziatzeko asmoz eta ikasleek 

gainontzeko gelakideekin bizipen hau izateko aukera izan dezaten. 

4.2.4. Baliabideak 

Proposamen hau aurrera eramateko ezinbestekoa da ditugun baliabideak kontutan 

hartzea eta mota bateko edo beste batekoak behar direla ikusiz gero, hauek nola lortu 

ere bai. Gaian sakondu aurretik argituko dugu, lehenengo zertaz ari garen. Baliabidea 

da helburu bat edo gehiago lortzen laguntzen diguten tresna. Baliabideak izan 

daitezke: 

 Baliabide materialak:  
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Gela baten antolaketan lehenengo aztertu beharreko materialak ekipamenduzkoak 

dira. Hauek gelan dauden altzariei egiten die erreferentzia. Mahaiak, aulkiak, 

apalategia, armairuak, e.a. Hauek ikasleentzako aproposak, seguruak eta iraunkorrak 

izan beharko dute. Baina ez hori bakarrik, bilatzen diren ikaskuntza giroa sustatu 

beharko dute, adibidez harremanak sendotzeko hauek ahalbidetu behar dituzte. 

Bestetik, material didaktikoak ditugu, txoko bakoitzaren inguruan hitz egiterakoan, 

gomendio batzuk egiten dira. Hemen aipat behar da, batzuetan irakasleak material 

didaktiko bat txoko batean jartzea komenigarria den ala ez zalantzak izaten dituela. 

Zalantza horiek argitzeko, behaketa bidezko ebaluazioa egitea gomendatzen da, batez 

ere, ze nolako ikaskuntzak eta harremanak egiten diren jakiteko. Badira zenbait autore 

hauen aukeraketa egiten dutena, hemen, irakasle taldeari dagokiola lan hori uste 

dugu, baina kontutan hartu behar du, hauen aurkezpena, bere arauak (material 

bakoitzak bereak baititu), koherentzia hezitzailea eta antolaturik egotea. 

Azkenik, material kurrikularrak ezin dira ahaztu. Izan daitezke eskolako dokumentuak, 

gida didaktikoa, e.a. Derrigorrezkoak eta orientatzaileak bereiz ditzakegu. 

Derrigorrezkoak, arautzaileak dira legediak. Orientatzaileak aldiz, irakaslearen praktika 

eta gogoeta bultzatu eta laguntzen dutenak dira.  

 Giza baliabideak: 

Hauek pertsonei egiten die erreferentzia. Lehengo tokian tutorea dago, honek taldea 

eskolan dagoen bitartean bere ardura hartzen du, beste gauzen artean, taldea eta bere 

partaide bakoitza gidatzea da bere lana, beraien familiak informatzea eta orientatzea 

ahaztu gabe.  

Bestalde, irakasle espezialistak daude, hauek arlo zehatz baten ardura hartzen dute, 

arlo horren inguruan eta bere didaktikan jantziago egon ohi dira. Laguntza irakaslea, 

normalean beste tutore edota espezialista bat izaten da eta saio batzuk ematen 

zaiozkio beste gela batean laguntza emateko (bikoizketak, talde txiki batean 

errefortzuak, e.a.). Txokoen proposamenak, dinamika horrekin segi daiteke baina 

integrazio printzipioa segituz (ikaslea alden denbora gehiena bere erreferentzi gelan 

geldintzearena) 2 irakasle gelan egotea ahalbidetzen du, 2ak gelan egonagatik gaizki 
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sentitu gabe. Izan ere, bakoitza txoko batetaz edota gehiagotaz arduratu daiteke, lana 

banatuz eta behaketa eta interbentzioen kalitatea hobetuz.  

Giza baliabideetaz ari garela, gelako ikasleen familiak ezin dira ahaztu, hau izan 

daiteke, gelan parte hartze zuzenarekin eta etxetik partehartze ez-zuzenarekin. 

Lehenik eta behin hauek egiten duten haurraren ikaskuntzaren prozesuaren balorazioa 

oso garrantzitsua da, balorazio positibo batek haurrari jardun horretan segitzeko 

motibazio handia delako. Bestalde, familien inplikazioa bultzatu daiteke, materialen, 

ideien, laguntzen ekarpenarekin.  

 Funtsezko baliabideak: 

Hauek antolatzaileak dira, batetik gelako antolakuntzaren tenporalizazioa, zehazten 

du. Gure kasuan egunero 2 saio erabiliko ditugu txokoetan egoteko, 2 saio jarraian 

izanda, txoko bakoitzeko jarduera hasi eta amaitzeko aukera ematea espero da. Eta 

egunero txoko batean egotean, astebetean, talde guztiak txoko guztietatik pasatzeko 

aukera izatea. Beraz, astean 10 saio erabiliko ditugu txokoetan egoteko. Hala ere, hau 

ez da proposamen itxi bat eta irakasleak hala uste badu denbora hau gehitu edo 

gutxitu daiteke.  

Honetaz gain, astean beste bi saio beharko ditugu Gelako asanblada egiteko, bat aste 

hasieran izango da eta bestea bukaeran, lehenengoan ikasleek eta irakasleak asteko 

jardunari buruz hitz egingo dute eta bukaerakoan, asteko lanari buruzko hausnarketa  

bat egingo da.  

Bestetik, gelako antolakutza espaziala (ikus eranskin 2: gelako planoa). Bertan 

isladatuta daude batzarraren gunea, eta lehen esandako 5 txokoak, toki bakoitzerako 

kontutan hartu dena, bertako jarduerak beharko duen espazioa izan da. (ikus eranskina 

3: txokoka antolatutako gela baten argazkia) 

4.2.5 .Benetako Ebaluazioa 

Benetako ebaluazioa aplikatuz, ikaskuntza prozesua bere osotasunean ebaluatzeko 

hainbat momentu azalduko dira: 

Auto-ebaluazioa eta koebaluazioa 
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Talde bakoitzean idazkari bat egongo da, aldatuz joango dena (egunero bat). Idazkari 

honen lana izango da egindakoaren akta bat jasotzea (denek lagunduko diote bai jarri 

behar dutena adostuz eta baita ere nola idatzi esanez). Akta honetan bi zati jasoko dira 

txokoaren hasiera eta bukaera. Hasieran taldekideen dituzten helburuak jasoko dira 

eta bukaeran, hauek bete diren (edota aldatu dituzten) eta horretarako zailtasunik izan 

duten. Aktari gaineratuko zaio gehigarri moduan egindako produktua (ahal denean) 

bestela argazkia. Akta hau burutzeko laguntze asmoz gidoi batzuk fotokopiatuta izango 

dira gelan (ikasleek dakiten toki batean) behar dutenean hartzeko (ikus eranskina 5: 

txokoan gertatutakoa ikasleek betetzeko akta eredua).  

Egunero akta bat beteko da eta astearen bukaerako asanbladan talde osoarekin 

partekatuko da.  

Heteroebaluazioa 

Irakasleak ikasle bakoitzaren ikaskuntza prozesua baloratu ahal izateko hainbat 

dokumentu beteko ditu. Batetik batzarrean ikasle bakoitzaren parte-hartzeari buruzko 

informazio jasotzeko erregistro orria (eranskina 4: batzarrean ikasleen partehartzea 

ebaluatzeko erregistro) betetzen joango da. Bestetik, txoko bakoitzeko idazkariak 

betetzen duen aktaren (ikus eranskina 5: txokoan gertatutakoa ikasleek betetzeko akta 

eredua) kopia bat jasoko du, eta azkenik txokoan gertatutakoa jasotzen duen 

erregistro orria (ikus eranskina 6: txokoa ebaluatzeko erregistro orria). Guzti honi 

gaineratuko diogu, bere egunerokoan jasotakoa eta elkarrizketa informaletan ikasleak 

eta bere familiak emandako informazioa, azken hauek elkarrizketa formala ere izango 

dute.  

  



68 

 

Txokoen metodologia lehen hezkuntzako 1. mailan ezartzeko proposamen didaktikoa 

 

5. DISEINU ENPIRIKOARI BURUZ AURRE-PROPOSAMEN BAT 

Orain arte egindako proposamenaren balioa aztertzeko asmoarekin. Hemen ikerketa 

enpirikoaren diseinu bat aurkeztuko da.  

Ikerketaren hasierako helburu orokorra: Iruñeako eskola zehatz bateko LHko 1. 

Mailako 3 geletan, txokoen metodologiaren aplikazio zehatz bat (aurreko atalean 

azaldua) baloratzea.  

Helburu zehatzagoak: 

-txokoen metodologia aplikatzerakoan, ikasleen arteko harremanak aztertzea. 

-ikasle bakoitzaren jarduna aztertzea txokoetan dagoen bitartean. 

-Txoko bakoitzean dagoen taldearen jarduna aztertzea txokoetan dagoen bitartean. 

-Ikasleria txokoetan dagoenean burutzen dituen jardueren ondorioz egon daitezkeen 

ikaskuntzak azaleratzea. 

-Txokoen metodologia testuinguru zehatz honetara ekartzeak duen balioa azaleratzea, 

horretarako kontutan hartuko da eta aztertuko da metodologia nola aplikatu den 

(materialak, denborak, rolak, espazioak… behatuz) 

Metodologia 

Ikerketa honen izaera diagnostikoa eta kualitatiboa da, izan ere, Haur hezkuntzan aski 

frogatua dagoen metodologia bat hartu eta Lehen hezkuntzan inplementazioa egitea 

du helburu. Horretarako, 3 fase eramango ditugu aurrera: 

 Ikerketa ekintza diagnostikoa: lehenengo hiruhilabetea. 

Honetarako erabiliko diren teknikak behaketa ez zuzenak dira. Izan ere, tutoreek 

beraiek hartutako erregistro datuekin arituko gara. Horretarako, hainbat elkarrizketa 

egingo ditugu tutore eta taldearekin zerikusia duten irakasleekin: 

 Lehenengoa, ikastetxeko zuzendaritza eta tutoreekin egin da proposamena 

azaltzeko, beraien erantzuna jaso ondoren beste bat egutegia adosteko.  
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 Bigarren bat, tutoreekin egoeraren azterketa bat egiteko, bilera honen izaera 

erdi-egituratua izan zen (ikus eranskina 1: Lehenengo zikloko tutoreekin eginiko 

bileraren gidoia egoeraren azterketa egiteko.) eta bertan ateratako ondorioak 

eskolaren testuingurua plazaratzerakoan azaldu dira.  

 Behin egoeraren azterketa egin eta proposamena dagoen testuingurura egokitu 

dela, kurtsoa hasi baino lehen (aurreko ikasturtearen bukaeran, ekainaren 

bukaeran), elkarrizketa bat egingo da, zehazki proposamena zertan datzan eta 

horretarako egin beharreko moldaketaz hitz egiteko.  

 Proposamena martxan dagoela beste bi elkarrizketa ireki burutzea 

gomendatzen da gutxienez. Gerta daitezkeen arazo edo zalantzak argitu edota 

irtenbidea emateko, gainera irakasle guztiekin elkarrizketa burutzeak, 

konponbide eraginkorragoak azalaraztea ekar dezake, eta dauden abentura hau 

partekatua izatea bidea erraztu dezake.  

 Azkenik, komenigarria da 1. hiruhilabetea amaitu baino lehen azkeneko 

elkarrizketa bat burutzea, lehenik egindakoaren balorazio partekatu bat egiteko 

eta batez ere, txokoen metodologiarekin segitua ala ez erabakitzeko eta 

segitzekotan honen programazioa burutzeko.  

Tutoreak arduratuko dira ikasle eta familien iritziak jasotzen elkarrizketa bidez. 

Ikasleekin, proposamenean bertan azaltzen den batzarraren egitura erabiliz batetik, 

eta bestetik entzuketa aktiboaren bidez. Eta familiekin bere seme-alabez hitz egiteko 

egiten dituzten elkarrizketetako gai-ordenan kontutan hartuko delarik, batez ere, 1. 

ebaluazio bukaeran egiten duten elkarrizketan.  

Behaketak egiteko tutoreekin adostutako erregistro-orri batzuk izango ditugu, jarduera 

burutzean edota ondoren betetzeko:  

 Lehenik batzarra behatzeko ikasleek bertan duten parte-hartzeko datuak 

jasotzeko taula bat (eranskina 4: batzarrean ikasleen parte-hartzea ebaluatzeko 

erregistro). Horretaz aparte, irakasleak batzarraren akta jasoko du, tratatutako 

gaiak eta hartutako erabakiak jasoz. 

 Txoko bakoitzean egiten dena: sortzen diren jarduerak eta harremanak, dagoen 

materiala, denbora eta espazioaren egokitasuna. Horretarako irakasleak 
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erregistro-orri bat izango du (ikus eranskina 6: txokoa ebaluatzeko erregistro 

orria), honetaz aparte, beharrezkotzat ikusten badu, egunerokoa ere erabili 

dezake. 

 Ikasle bakoitzak duen ikaskuntza prozesua argazki edo idatziz dokumentatuz 

(ikus eranskina 7 : ikasleen ikaskuntza prozesua dokumentatzen duten bi 

eredu). 

 Gelako batzarra, izanen da talde guztiak koebaluazio bat egiteko tokia. Hemen 

tutoreak aprobetxa dezake behaketetan ikusitakoaren arrazonamendua 

ulertzeko azalpenak eskatzeko. (adibidez, material bat erabiltzen ez badute, 

horren arrazoiak eska ditzake, honen arrazoiak ulertzeko) 

 Proposamen didaktikoaren inplementazioa: bigarren hiruhilabetea 

Lan honetan aurkeztu den proposamenaren jarraipena, eskolago irakasle, ikasle, 

zuzendaritza, familiak bizi izan dutenarekin egokitutakoa.  

 Proposamenaren ebaluazioa: hirugarren hiruhilabetea. 

Ebaluazioa DAFO azterketa indar eta ahuldade ezaugarriak aztertuz egin daiteke. 

Erabakiak hartzeko: onesteko, moldaketak egiteko, baztertzeko, elementuren bat 

gehitu edo aldatzeko…  
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ONDORIOAK 

Gradu Bukaerako Lan honen helburu nagusiena Lehen hezkuntzako nire lankideei 

txokoen metodologia lehen hezkuntzara aplikatutako metodologia bezala aurkeztea 

zen. Izan ere, nik haur hezkuntzako etapan erabiltzen dudan metodologia hau da. Eta 

egunero ikusten dira haur hezkuntzako geletan metodologia honek dituen abantailak 

eta onurak. Haur hezkuntzako haur bat txokoetan dagoenean pozik ari da ikasten, 

motibatuta dago, irakaskuntza egokitzen ari zatzaizkio. Berak jartzen dizkio bere 

buruari helburuak, askotan irakasleok jarriko ez genizkionak zailtasunagatik. Adibidez, 

askotan gertatzen den helburu bat: “eraikuntza hau zeruraino egingo dut”. Eta hartzen 

du materiala eta pieza bat beste baten gainean, eta bat-batean erortzen zaio, “berdin 

dio! Berriz hasiko naiz!” eta hasten da berriz pieza bat, beste baten gainean… 

(aldamenean dagoen beste lagun batek nahi gabe bultzaka ari zaio, izan ere, beste 

kontu batean dabil eta ez da ohartu ere egin duen eraginean). Orduan lehenengo 

haurrak esplikatzen dio, ez bultzatzeko eraikuntza bat zeruraino egin behar duela eta 

bultzatzen badu piezak erortzen zaizkiola. Bigarren lagun hau bere lanarekin 

interesatzen da eta galdetzen dio ea laguntzarik nahi duen. Lehenengoa poz-pozik 

baietz lan handia dela eta bien artean errazago egingo dutela. Eta azaltzen dio, zein 

den eginbeharrekoa. Baina bigarrenari egokiagoa iruditzen zaio beste modu bat egitea, 

hortaz, eztabaida sortzen da; bakoitzak bere argudioak adierazi eta azkenean gelako 

beste bi edo hiru lagun interesatu dira eztabaidan. Eta hor daude gelako 5 kide, nola 

egin zeruraino iristen den dorre bat, ze bidean erabaki dute dorrea izango dela. Ados 

jarri dira (lehenengoaren ideia zenez, bere nahiak irabazi du, baina onartu du 

hobekuntza batzuk egin behar zitzaizkiola ideia horri). Piezak jartzen segitzen dute, 

baina, beraien altuerarekin ezin gehiago jarri “lasai ekarriko dut aulkia eta bere gainera 

igoz segituko dugu” esaten du batek. Beste batek, aulkia mahaiaren gainean jarriz gero 

oraindik eta altuago iritsiko direla. Beste batek lehengo egunean atezainari eskailera 

bat ikusi ziola eta agian eskatu behar zaiola, irakasleari kontsulta egingo ziola. Hau 

dena gertatzen ari denean, gero eta kide gehiago konturatzen dira hauen lanaz eta 

nolabait lagundu nahi dute, denek ezin dituzte piezak jarri baina batzuek aulkian 

dagoenari pasatzen diote, beste batzuek inguruko gauzak kentzen dituzte tokia 

izateko, eta beste batzuek pieza gehiago inprobisatzen dituzte hasieran 
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aukeratutakoak bukatu direlako. Azkenean, talde guztia (ekintzan ez bada 

pentsamenduan) “zerurainoko eraikuntza bat egiten bukatzen du”. Bakoitzak dituen 

gaitasunekin, bakoitzak egin dezakeen ekarpenekin eta batez ere denen ilusioarekin. 

Hau bera, lehen hezkuntzara eraman daiteke, baina helduok (bai irakasle bai familiak) 

dugun mentalitatea aldatu behar da. Gehiegitan entzuten baitira “hori bakarrik haur 

hezkuntzan posible da, lehen hezkuntzan ez dugu jolasteko denborarik”. Ba ze pena, ze 

kontatu berri dudan pasadizoa “jolas” hutsa bezala katalogatzean galdu egiten dugu 

benetan bere atzean dagoena. Pasadizo horretan parte hartu duten haurrek oinarrizko 

gaitasun guztiak landu dituzte, kooperazioa, autoestimua eta batez ere, beraien ideiak 

eta proiektuak tokia duten gela batean egon dira. Orain gero eta gehiago entzuten den 

moduan esan genezake, gela inklusibo batean egon direla.  

Hala ere aitortu beharra da, idatzi gutxi eta esperientzia gutxi batzuk dauden tokian 

zaila dela innobatzailea izatea, zaila dela gauzak aldatzea, zalantza eta kezkak asko 

sortzen dira, inseguritateak agertzen dira. Horregatik, GBL honen bidez, lehen 

hezkuntzan lanean dauden profesionalak animatu nahi nituzke poliki-poliki eta 

pixkanaka-pixkanaka, pausuak ematera. Hemen lan honetan proposamen bat dago, 

baina pausu bat bezala ulertu behar da. Gero beste bat eta beste bat eskatzen duten 

pausuak. Hauek, izan daitezke, proiektuka lan egitea, maila ezberdinetako ikasleak 

nahastuak dauden proposamen didaktikoak, tailerrak, hezkuntza komunitateak, e.a. 

Eta modu honetan batetik eskola porrota gutxituko dugu eta bestetik ikasleak era 

integralean garatzen lagunduko duen hezkuntzara hurbildu gaitezke. Horretarako lan 

honetan bezala irakasle, ikasle eta familiena rola, gelako antolakuntza, ebaluazioa, e.a. 

dugun ikuspegia aldatzea suposatzen du era tradizionalarekin alderatuz gero. Lastima 

izan da, gela batetara ezin eraman izana eta proposamena baino gauzatutako 

esperientzia bati buruz ariko bagina, baina esan beharra dago, hori horrela egitea 

ezinezkoa izan dela. Hala ere bidea irekia geratzen da, nahi eta ahal duenak froga egin 

eta gainontzeko komunitateari helarazteko. 
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HITZ-ATZEA 

Haurra ehunez egina dago. 

Haurrak ehun hizkuntza ditu 

ehun esku 

ehun pentsamendu 

ehun pentsatzeko era 

jolasteko eta hitz egiteko 

ehun beti ehun 

entzuteko era 

harritzeko maitatzeko 

ehun poztasun 

abesteko eta ulertzeko 

ehun mundu aurkitzeko 

ehun mundu sortzeko 

ehun mundu amesteko. 

Haurrak ehun hizkuntza ditu 

(eta gainera ehun ehun ehun) 

baina laurogeita hemeretzi lapurtzen dizkiote. 

Eskolak eta kulturak 

burua gorputzetik bereizten dizkiote. 

Esaten diote: 

pentsatzeko eskurik gabe 

jarduteko bururik gabe 

entzuteko hitz egin gabe 

ulertzeko alaitasunik gabe 

maitatu eta harritzeko 
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Pazkotan eta Gabonetan soilik. 

Esaten diote: 

jadanik existitzen den mundua aurkitzeko 

eta ehunetik laurogeita hemeretzi lapurtzen dizkiote. 

Esaten diote: 

jolasa eta lana 

errealitatea eta fantasia 

zientzia eta irudimena 

zerua eta lurra 

arrazoia eta ametsa 

ez doazela elkarrekin. 

Eta esaten diote 

ehun ez dela existitzen. 

Haurrak dio: 

“hala ere ehun existitzen da”. 

 

Loris Malaguzzi 

http://mendaronguraso.wordpress.com/2010/02/02/haurren-ehun-hizkuntzak-los-

100-lenguajes-de-los-nins-reggio-01/ 

   

http://mendaronguraso.wordpress.com/2010/02/02/haurren-ehun-hizkuntzak-los-100-lenguajes-de-los-nins-reggio-01/
http://mendaronguraso.wordpress.com/2010/02/02/haurren-ehun-hizkuntzak-los-100-lenguajes-de-los-nins-reggio-01/
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diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko era arautu zen. 
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Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko 
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duena. 

93/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako 

Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan 

aniztasunari nola erantzun arautzen duena. 
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[eskuragarri (2014-6-2): http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-
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ERANSKINA 1: Lehenengo zikloko tutoreekin eginiko bileraren gidoia 

egoeraren azterketa egiteko. 

Bilera honen xedea, egoeraren inguruko azterketa bat egitea gure proposamena eskola 

honetako LHko 1. mailakoen beharretara egokitzeko. 

Horretarako helburu hauek genituen: 

• Lehen Hezkuntzako 1. Zikloko tutoreak txokoen antolaketa edota metodologia 

ezagutzen dituzten jakitea. Noizbait erabili izan dituzten ze etapa edota 

ziklotan, ze helbururekin eta nola.  

• Lehen Hezkuntzako 1. Zikloko tutoreek beren zikloan noizbait txokoak aplikatu 

badituzte, antolaketa edota metodologia horrekin ez jarraitzearen arrazoiak 

aztertzea. 

• Azalerazi tutoreak metodologia aldaketarako dituzten beldur edota zailtasunak, 

proposamena egiterakoan kontutan hartzeko. 

gidoia: 

1.-zeintzuk esango zenukete direla LHko 1. Mailako ikasleen beharrak? 

2.-ze estrategia erabiltzen dituzue behar hauei erantzuteko? 

3.-txokoen antolakuntza ezagutzen al duzue?  

4.-Noizbait antolatu al dituzu txokoak? Noiz? Nola? Zein txoko? 

5.-LHn txokoen esperientziarik izan al duzue? Eta 1.zikloan? 

6.-Zeintzuk izan dira izan dituzun zailtasunak? 

7.-Eta zeintzuk izan dira txokoek egindako ekarpenak? 

8.-Uste duzu posible litzatekeela txokoen bidezko antolaketa zure gelan ezartzea? Zein 

baldintza behar dituzu horretarako? 
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ASANBLADA 

ERANSKINA 2: GELAKO PLANOA 
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ERANSKINA 3: TXOKOKA ANTOLATUTAKO GELA BATEN ARGAZKIA 
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ERANSKINA 4: BATZARREAN IKASLEEN PARTEHARTZEA EBALUATZEKO ERREGISTRO 

ORRIA 

         EGUNA: 

 ENTZUTEN DU: HITZ EGITERAKOAN AKORDIOETARA IRISTEAN 

 a b c a b c d a b c d 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

Gehienetan:G; Batzuetan:B, Gutxitan: g  

AIPATZEKO ZERBAIT: 
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1. Entzuten du: 

a. Gorputz espresioak bestearen adierazpenak jarraitzen dituela 

adierazten du. 

b. Ez du hitz egiten. 

c. Ez du besteek esandakoa epaitzeko joerarik. 

d. Konponbideak proposatzen ditu. 

2. Hitz egiterakoan: 

a. Hitz egiten du. 

b. Hitza eskatzen du eta bere txandaren zain dago. 

c. Dagoen gaia jarraitzen du. 

d. Askatasunez hitz egiten duela ikusten zaio. 

3. Akordioetara iristerakoan: 

a. Bere iritzia argudiatzen du. 

b. Ez da haserretzen (ez da bere horretan geratzen). 

c. Besteen nahia eta berea kontutan hartuz, denon gustuko zerbait 

proposatzen du. 

d. Amore ematen du, besteen nahien aurrean bereari ez dio eusten.  
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ERANSKINA 5: TXOKOAN GERTATUTAKOA IKASLEEK BETETZEKO AKTA EREDUA 

HASI AURRETIK…. 

DATA: 

TALDEKO PARTAIDEAK: 

IDAZKARIA: 

EGONDAKO TXOKOA: 

ZER EGINGO DUZUE TXOKO HONETAN? 

 

NOLA ANTOLATUKO ZARETE? (BAKARRIK, NORBAITEKIN, DENOK ELKARREKIN…)  

 

 

 

BUKATU ONDOREN… 

EMAN AL DIZUE DENBORARIK DENA EGITEKO? 

 ZERGATIK? 

 

LAGUNTZA BEHAR IZAN AL DUZUE?  

NORI ESKATU DIOZUTE? 

 

ZER MATERIAL ERABILI DUZUE EGITEKO? 

 FALTAN BOTA DUZUE ZERBAIT? 

 

NOLA SENTITU ZARETE? 
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ERANSKINA 6: TXOKOA EBALUATZEKO ERREGISTRO ORRIA  Txokoa:   

Eguna:    

Partaideen izenak  

Irakasleak interbentziorik 

egin du? Norekin, zertan… 

 

Jarduera: ikasleak zertan 

egon dira? 

 

Nola ibili dira jarduera 

egiten? (bakarka, bikoteka, 

talde lanean) 

 

Nolako harremanak egon 

dira? Elkarri lagundu diote, 

batek besteei agintzen zien…  

 

Materiala? Zein material 

erabili dute, nahikoa zen edo 

zerbait falta zen? 

 

Gatazkak: egon da 

gatazkarik? nola konpondu 

dira? 

 

Txokoaren giroa nolakoa izan 

da? Lasaia, mugitua, 

zaratatsua, gatazkatsua, e.a. 

 

Denbora. Bukatzeko denbora 

izan dute? 

 

Partaideen balorazioa  

Aipatzeko beste zerbait  
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ERANSKINA 7 : IKASLEEN IKASKUNTZA PROZESUA DOKUMENTATZEN 

DUTEN BI EREDU. 

Panelez bidez 

 

 

Liburuska batean 
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