
 
 

- 1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKIMENAK HEZKUNTZAREN 
ALORREAN DUEN 

ZENTZUAREN 
BENETAKO GARAPENA ETA 

GARAPEN PRAKTIKOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juantxo Mendikute 
Usurbil_: 2010/10/06 

 
 
 
 
 



 
 

- 2 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AURKIBIDEA                                                                               Or. 
 

1. Sarrera ....................................................................................... 3 
2. Laburpena................................................................................... 4 
3. Prozesu esperimentala ................................................................. 4 
3.1. Abiapuntuaren ezaugarriak ....................................................... 4 
3.2. Hipotesiak ................................................................................ 6 
3.3. Funtsezko elementuak identifikatu eta bildu ............................... 6 
3.4. Funtsezko elementuen laburpena .............................................. 6 
4. Lehenengo ekintza plana...............................................................7 
5. Bigarren ekintza plana...................................................................8 
6. Hirugarren ekintza plana ...............................................................9 
7. Laugarren ekintza plana ..............................................................10 
8. Emaitzen interpretazioa ............................................................. 12 
8.1. Ikasleei dagokienez ................................................................ 12 
8.2. Irakasleei dagokienez ............................................................. 13 
9. Ondorioak ................................................................................. 15 
9.1. Ikasleei dagokienez ................................................................ 15 
9.2. Irakasleei dagokienez ............................................................. 15 
10. AZKEN ONDORIOAK ................................................................ 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 3 -  

 
 
 

1. SARRERA 
 
PROIEKTUAN PARTE HARTU DUTENAK 
INCRESS enpresaren gidaritzapean ondorengo ikastetxeak: 
Politekniko Easo – Don Bosco – Armeria eskola – IMH – Usurbilgo Lanbide Eskola 
 
2008_09 Ikasturtean, Imanol Ulaciak, INCRESS_enpresaren izenean proiektu baten nahia 
azaldu zigun ondorengo galdera batekin: 
Zer egin genezake erdi mailako zikloetako ikasleengan iniziatiba-ekimena 
bultzatzeko?. 
Galdera horretan oinarrituz, INCRES-en gidaritzapen, bost ikastetxeko irakasle batzuk 
elkarrekin aritu gara gure esperientziak konpartituz.  
Ondoren aipatuko dut Usurbilgo Lanbide Eskolako Joxe Gonzalez-Joxemari Olasagastik eta 
Juantxo Mendikute-ren artean gure eskolan jorratu duguna: 
 
2008_09 ikasturtea 
Proiektuaren helburu nagusia, Irakasleek ikasleengan ekimena lantzeko funtsezko atalak ( 
esperientziak, ezagutzak, estrategiak, egiteko era, baloreak…..) identifikatu, garatu eta 
neurtzea benetazko kontestoan izango litzateke. Azken finean, ikaslegoak bere ideiak 
ekintzetan bihurtzea izango da , bereziki “arrizkua edo zailtasunak dituzten ideiak”. 
Horretarako sei printzipiotan oinarrituko gara: 

1. Gai honen inguruan azaltzen diren planteamendu teorikoen probetxua. 
2. Irakasleen ekarpenen probetxua. 
3. Aditu taldeen ekarpenen probetxua. 
4. Ikasleen ekarpen probetxua. 
5. Lortutako aurrerapenen neurketa. 
6. Epe laburreko inpaktoa eta tranferentziaren aplikabilitatea aurkitzea. 

 
   
2009_10 ikasturtea 
Proiektu hau ikastetxean hedatzea eta ondorengo ekintzak burutzea erabakitzen da: 

 Esperimentalki, hiru ikastaldetan (2DME2 – 1DMI3 – 1DEI2) aplikatzea, eta ziklo  
hauetako Irakasle guztiei formazioa  ematea 2009ko Abendua baino lehen. 

 Ikastetxeko, Ikasgune arduradunak eta tutore guztiei formazio berdina ematea, 
2010eko Martxoa baino lehen. 

 2010eko Maiatza-Ekainean, erabaki ze ziklotzan eta ze ekintza aplikatuko ditugun 2010-
11 ikasturtean.  

 Hiru ekintza hauek, ikastetxeko urteko helburuetan ezarri, Ikasguneen hobekuntza plan 
bat bezala. 
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2. LABURPENA 
Proiektua esperimentala denez fase desberdinak izan ditu: 

• Parte hartzaileen arteko ezagutza konpartitu 
• Hezitu 
• Informazioa bildu 
• Ekintzak finkatu 
• Ekintzak aplikatu 
• Ondorioak atera. 

Zer dakigu ekimenak ikasgelan duen garapenari buruz? Zer dakite haren benetako 
protagonistek?; hau da, irakasleek eta ikasleek? Guztiek al dute jakintzaren berri? Zein da 
haren benetako erabilera praktikoa? Sortu al ditu berariazko tresnak? Sor al daitezke? Galdera 
horiei guztiei erantzuteko asmoarekin, prozesu esperimentala diseinatu eta Lanbide 
Hezkuntzako 5 ikastetxetan jarri da abian. Horri esker, 18 irakasleren eta 195 ikasleren 
laguntza estua eta zuzenekoa izan da, eta beste askoren ekarpenak eta iradokizunak ere jaso 
dira. 
Prozesua amaitu ondoren, besteak beste, ondorio hauek atera ditugu: 
- Azken urte hauetan jakintza asko sortu bada ere, praktikari dagokionez, irakasleek ez dute 
oraindik ere berariazko eta kontrastatutako tresnarik ikasleen ekimena garatzeko. 
- Ikasleen ekimena garatzeko berariazko tresnak sor ditzakegu, epe laburrean ondorio 
positiboak eragingo dituztenak. 
 
3. PROZESU ESPERIMENTALA 
3.1 Abiapuntuaren ezaugarriak. 
 
Zer da ekimena? Zer dakigu kontzeptuaz? Ez dugu horri buruzko zehaztasun asko emango. 
Hona hemen ekimena kontzeptuak gure proiektuaren esparruan duen esanahia: “ideiak 
ekintza bihurtzeko eta pentsamenduak egintza zehatz bihurtzeko gaitasuna”. Horrenbestez,  
ekimena esaten dugunean ez dugu esan nahi zerbait egiteari ekitea, ezta sortzeari eta 
dinamikan jartzeari ere, eta harekin lotura handia duten bestelako kontzepturik ere ez; baizik 
eta zehatz-mehatz, ideiak ekintza bihurtzeko gai den prozesuari esaten diogu ekimena. 
Esanahi hori Proiektu Taldeak zein Adituen Taldeak baloratu eta onartu dute. 
 
Alderdi praktikoari dagokionez, guri azken batean interesatzen zaigu, zehatz-mehatz, jakitea 
zergatik ikasle batek zerbait esateko duenean (iruzkinen bat, kritikaren bat, iradokizunen 
bat…) esaten duen edo ez. Izan ere, gai izanez hura determinatzen duten aldagaiak 
identifikatzeko eta horiek lantzeko, egungo egoera baino egoera askoz ere partehartzaileagoak 
eta aberasgarriagoak sor daitezen lagunduko genuke. Egoera horiek, halaber, lehen aipatu 
ditugun kontzeptuekin (egiteari ekitea, sormena…) lotuta dauden gaitasunak eraginkortasunez 
lantzen hasteko beharrezkoak diren baldintzak sortzea eragingo dute. 
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Bada beste funtsezko alderdi bat ere. Ez dago zalantzarik ekimenari eragiten dioten aldagai 
asko egon daitezkeela. Zerk baldintzatzen du esateko zerbait duen ikasle batek hori esatea 
edo ez? Egoera sozio-kulturalak, hezkuntza-ereduak, irakasleek, familiak, lagunek, norberaren 
izaerak, norberaren esperientziak… Hori hala izanik, tartean hainbeste aldagai eta aldagai 
hain garrantzitsuak egonik, irakasleak pentsa dezake zerbait eginda ere —nahiz asko izan— 
edo egiten saiatuta ere, ez duela ezer lortuko eta, hortaz, amore ematea. Gure proiektuaren 
eremuan, inongo zalantzarik gabe onartzen dugu ekimenari aldagai askok eta aldagai oso 
garrantzitsuk eragiten diotela; baina, hala ere, nahiz eta aldagai asko izan, gure ustez 
irakasleek beti dute eremu handia hura garatu ahal izateko. Irakasleren batek pentsa dezake: 
“Nola sustatuko dut nire ikasleen ekimena dena eskura badute, erabat mimatuta badaude, 
hezkuntza-ereduak ez badit laguntzen, ezerk axolarik ez badie…”. Egia izan daiteke, baina 
hala izanik ere, gure proiektuaren eremuan, gure ustez, irakaslea ikasgelako atetik pasatzen 
denean funtsezko zeregina du, onerako edo kalterako, ikasleek ideiak ekintza bihur ditzaten 
bultzatzen duen prozesuan. Berriro esango dut, edozein direla aldagaiak. 
 
Horri garrantzi handia ematen diot gure proiektua bideratuta dagoelako, neurri handi batean, 
irakasleen bidez garatzera ikasleen ekimena. Gure iritzia izango balitz irakasleek ezer gutxi 
egin dezaketela edo ezer egiterik ez dutela, proiektuak ez luke zentzurik izango. Hori hala 
dela Proiektu Taldeak zein Adituen Taldeak baloratu eta onartu dute. 
 
Horrenbestez, ekimena kontzeptuaren gainean ados gaude eta ondo zehaztuta dugu, eta, 
horrez gain, hura garatzeko irakasleek eremu handia dutelako iritziarekin ere ados gaude. 
Baina, zer iritzi dute irakasleek eta ikasleek horri buruz? Nola bizi dute ekimenaren gaia? Zer 
dakite kontzeptuaz? Gauza bera esan nahi du guztientzat? Are gehiago, zer iritzi dute azken 
urteotan sortutako jakintzari buruz? Tresna benetan erabilgarriak eta eraginkorrak sortu dira? 
Zer tresna? Horiek dira proiektu honetan landuko ditugun gai nagusienetako batzuk, baina 
badira beste batzuk ere. Jasotako informazioak, halaber, tresan berriak sortzeko ere balio 
behar izan behar digu. 
Epe laburrean ondorio positiboak eragiteko gai izango diren tresnak. 
Buruan asmo hori dugula eta azaletik, hona hemen gure lan egiteko modua: 

1. Ekimenari eta haren garapenari buruz ahalik eta jakintza gehien bilduko dugu. 
2. Jakintza horrek praktikan benetan izan dezakeen erabilera aztertuko dugu irakasleekin 

eta adituekin. 
3. Epe laburrean ondorio positiboak sortzeko gai izango diren tresna berriak sortzen 

saiatuko gara. 
4. Zorrotz neurtuko dugu ondorio hori. 

 
Ondorioz hamabi ekintza desberdin identifikatu genituen eta hamabi hauetatik, lau aukeratuak 
izan ziren Iraila eta Urria bitartean garatzeko. Lan ekintza honako hauek dira: 
  1.- Sentsibilizazioa garatu, parte hartu behar duten ikasle + Irakasleen artean. 
  2.- Ze ekintza jorratu behar diren aurreneko egunean 
  3.- Ze ekintza irakasleek egin behar EZ dituzten, dekalogoa. 
  4.- Irakasleek landu behar dituzten jarrerak, ekimena bultzatzeko. 
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3.2. Hipotesiak 
 
Gure proiektuaren helburua da ekimenak hezkuntzaren alorrean egun duen egoerari buruz 
benetako protagonistek (irakasleek eta ikasleek) egiten duten deskripzioa jakitea, baina, 
horrezaz gain, zenbait hipotesi proposatu eta alderatuko ditugu. 
 
Zatirik deskribatzaileenari dagokionez, besteak beste, galdera hauei erantzuten saiatuko gara: 
- Ikasleei buruzkoak: 

• Ekimena duen pertsonatzat hartzen du bere burua? 
• Ekimena dutela erakusten al dute ikasgelan? 
• Haien ustez, ekimena gara daiteke? 
• Prest al daude horretarako? 
• Noren baitan dago? 
• Zer onura aterako dutela uste dute? 

- Irakasleei buruzkoak: 
• Zer balorazio orokor dute ikasleen ekimen-mailari buruz? 
• Haien ustez, beren ikasleen ekimena gara daiteke? 
• Berariazko jarduerarik egiten al dute horren gainean? 
• Berariazko tresnarik ba al dute? 
• Zein da hari buruzko balorazioa? 

 
Hipotesiei dagokienez, hauek dira 2 nagusiak: 

1. Azken urte hauetan jakintza asko sortu bada ere, praktikari dagokionez, irakasleek ez 
dute oraindik ere berariazko eta kontrastatutako tresnarik ikasleen ekimena garatzeko. 

2. Ikasleen ekimena garatzeko berariazko tresnak sor ditzakegu, epe laburrean ondorio 
positiboak eragingo dituztenak. 

 
3.3. Funtsezko elementuen laburpena 
Mahaigaineratutuko proposamen teoriko eta metodologiko guztiak berrikusi ondoren eta 
inplikatu diren eragile nagusiek (irakasleek eta ikasleek) egindako ekarpenak bildu ondoren, 
informazio garrantzitsuena aztertu eta laburbildu dugu. Azterketa egin ondoren, multzo 
zehatza osatu dugu, eta ekintza horien bidez ikasleen ekimena epe laburrean hobetuko 
delakoan gaude. 
 
3.4. Funtsezko elementuak lehentasunen arabera sailkatu 
Proiektu Taldeko kideek ekintza horiek sailkatu ditu, lehentasunak kontuan hartuta; 
horretarako, aldez aurretik ezarritako irizpideak erabili dituzte: 

1. Aplikagarritasuna 
2. Garatzeko ematen duten aukera 
3. Epe laburreko ondorioa 
4. Neurtzeko ematen duten aukera 
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Ondorioz aplikatu ditugun lau ekintza-planen laburpen bat aipatuko dut. 
 
4. LEHENENGO EKINTZA PLANA : 
Ikaslegoaren sentsibilizazioa 

o Testuinguruan jartzea 
o Helburua 
o Eredu sozial eta kognitiboen azterketa, iniziatibari dagokionez 
o Zergatik iniziatiba? 
o Izan dezaket nik iniziatiba? 
o Alderdi sozial eta kulturalen eragina 
o Eta, hemendik aurrera zer?  
o Ondorioak 

Horretarako ezinbestekoa da:  
1.1  Ikasleek iniziatibaren inguruan dituzten eredu sozial eta kognitiboak ezagutzea. 
1.2  Ikasleei eredu horiek aldatzeko informazioa eta argudioak eskaintzea. 
1.3 Iniziatibak arlo pertsonal, akademiko eta profesionalean dituen onurei buruz 

ohartaraztea. 
1.4  Edozeinek bere ekimena gara dezakeela ohartaraztea. “Nik ez daukat iniziatibarik”   

 adierazpena desegitea. 
1.5  Inguruan duten testuinguru sozial eta kulturala iniziatiba garatzeko egokiena ez dela 
      ohartaraztea. 
1.6  Ikasleak esperimentu-prozesuaren barnean kokatzea 

 
ZERGATIK EKIMENA? 
- Zuen ustez, onurarik ekarriko al dizue arlo…pertsonalean, profesionalean akademikoan. 
     MEZUA: 

-  Arlo PERTSONALEAN: izaera taxutzea… 
-  Arlo AKADEMIKOAN: emaitza hobeak, laneratzea… 
-  Arlo PROFESIONALEAN: potentziala aprobetxatzea, lanpostu hobeak eskuratzea… 

 
“Zuen iniziatiba garatu behar duzue zuen etekin pertsonalerako besterik ez bada ere.” 
Izan ahal dezaket nik iniziatiba? 
 
      MEZUA: 

Dagoeneko ez du balio “Izan ere nik ez daukat iniziatibarik” edo “Nik ez dut iniziatiba 
garatzeko aukerarik izan” esateak. Egia da badirela iniziatibaren garapenean eragiten 
duten bestelako faktore batzuk (irakaslea, ingurunea…), baina ikasle bakoitzak horri 
dagokionez hartzen duen erabakia da funtsezko elementua. Bere erantzukizuna da, bere 
eskuetan dago. 
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Eta, hemendik aurrera zer? Iniziatiba ikasgelan 
 
      MEZUA: 

Ikasgela barnean zuen iniziatiba garatzea ahalbideratzeko baldintza onenak sortzen 
saiatuko gara (zuen ikastetxearen helburua prestakuntza integrala eskaintzea delako, ez 
soilik teknikoa; enpresek eskatu egiten dutelako; arlo pertsonalean onuragarri 
zaizuelako...). Dena den, proiektuaren arrakasta edo porrota, neurri handi batean eta 
aipatu dugun guztia aintzat hartu ondoren, zuetariko bakoitzak hartzen dituen erabakien 
baitan egongo da. 

 
5. BIGARREN EKINTZA PLANA : 
Aurreneko egunetik, ikasleengan ekimena sortzeko gida. 

o Ikasleak ezagutzea 
o Ikasleen interesak ezagutzea 
o Ikasleen ezaugarriak ezagutzea 

Ildo horretatik, ikasleen eskariak aintzat hartu nahi baditugu, ezinbestekoa da irakasleak haiek 
ezagutzeko interesa azaltzea. “Ezagutu” aipatzen dugunean haien ezaugarri eta interesei buruz 
ari gara. Baina, batez ere, galdera hauen erantzunetik eskuratzen den ezagutzari: Nor naiz? 
Zergatik nago hemen? Zertarako nago hemen? 
 
Horrenbestez, funtsezko 2 alderdi daude: 

1. Ezagutzeko gogoa erakustea. 
2. Ahalik eta ondoen ezagutzea (eta ohar daitezela ezagutza hori ezinbestekoa dela, 

ondoren helburuak ezartzeko). 
 
Haien “zergatiak” eta “zertarakoak” ezagutzeaz gain, haien interesak ere ezagutzeko gogoa 
erakusten dugunean (beharra, irrika, jakin-mina…), oinarriak ezartzen ari garelako profesional 
arduratsu, arretatsu eta prestu gisa hauteman gaitzaten (eta aipatu dugun moduan, horiek 
dira ikasleek haien iniziatiba sustatu ahal izateko irakasle bati eskatzen dizkieten ezaugarri 
nagusietako batzuk). 
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6. HIRUGARREN EKINTZA PLANA : 
Egin behar ez denaren dekalogoa. 
1- Erabilgarritasun praktiko urria duten ariketak egitea. 
2- Mundu errealarekin loturarik ez duten ariketak egitea. 
3- Behar bezala ulertu gabeko helburua duten (ez zergatik ez zertarako) ariketak egitea. 
4- Inposatutako ariketak egitea (nik hala agindu dudalako). 
5- Ariketa oso teorikoak egitea (eskola magistralak soilik beharrezkoak). 
6- Ariketa errepikakorrak egitea. 
7- Ikaslea entzule huts izatea eragiten duten ariketak egitea. 
8- Erdipurdiko emaitzak edota lortzen zailak diren emaitzak izango dituzten ariketak 

egitea. 
9- Ikasleei galderarik ez egitea. 
10- Ikasleei iritzirik ematen ez uztea. 
11- Zenbait erabaki hartzeko ikasleen iritzia ez eskatzea. 
12- Ikasleen interesak ezagutzeko ahaleginik ez egitea. 
13- Ikasleek egindako zuzenketak ez onartzea. 
14- Nire ezjakintasuna ez onartzea. 
15- Arrazoirik ez dudala ez onartzea. 
16- Zailtasun bereziak dituztenekin ahalegin berezirik ez egitea. 
17- Igorritako mezua ulertu ote den ez frogatzea. 
18- Jarrera konformista izatea (guztia egina eman). 
19- Jarrera harroa izatea. 
20- Jarrera autoritarioa izatea. 
21- Nagusikeria azaltzea. 
22- Jarrera gogogabea izatea. 
23- Jarrera defentsiboa izatea. 
24- Helburuak inposatzea. 
25- Ebaluazio-sistema inposatzea. 
26- Eskolak erritmo bakarra izango balu bezala jokatzea. 
27- Proposatutako helburuak lortzeko bide bakarra nik proposatutakoa balitz bezala 

jokatzea. 
28- Berehala etsitzea. 
29- Zailtasun jakin batzuen aurrean ikaslea bakarrik uztea. 
30- Ikasleen estereotipoak ezarri eta estereotipo horiek betikotzea. 
31- Ikasleei begirunea galtzea. 
32- Informazio oro nire eskuetatik pasaraztea. 
33- Gehiegi inprobisatzea, eskola behar bezala ez prestatzea. 
34- Azkarregi joatea, ekarpenei ateak ixtea. 
35- Testu luzeak irakurtzea. 
36- Jarrera axolagabea izatea, lana eman eta ospa egin. 



 
 

- 10 -  

37- Autokontrola galtzea. 
38- Lan-taldeen partaidetza desorekatua baimentzea. 
39- Beti berdinei galdetzea. 
40- Erantzun txarrak ematea. 
41- Ikaslea lotsagarri uztea. 
 
7. LAUGARREN EKINTZA PLANA : 
ikaslearen iniziatiba sustatzeko abiarazi beharreko jokabideak, jarrerak, estrategiak… 
1- Ikasleen interesguneak ezagutzea 
2- Programan agertzen diren gaiak haien interesguneetara egokitzea 
3- Ikasleekin batera irakaslearen rola adostea (Ni ez naiz zuen laguna, zuen helburuak 

erdiesteko erabili behar duzuen makina naiz) 
4- Ikasleen ekarpenak aintzat hartu eta eskertzea 
5- Egoera jakin batzuen aurrean nola jokatuko zuten galdetzea 
6- Ikasleen esperientziak erabiltzea (Inork lan egin al du inoiz?) 
7- Ikasle lotsatienei laguntzea (galdera errazak, talde-dinamikak, talde-lanak, umorea, 

gertutasuna, akatsak eginarazi…) 
8- Idulkitik jaistea 
9- Gai jakin baten lanketa egiteko erabili beharreko metodologia haiekin adostea, baita 

hura lantzeko modua eta ebaluatzeko irizpideak ere 
10-Ikasleak galdera egiten duenean lehen erreakzioa kontrolatzea. Bai? esanez 

erreakzionatu begirunez. Edo “Ea, oraingoan zer nahi duzu?” esanez erreakzionatzea, 
gogogabe azalduz 

11- Ikasgelaren banaketa fisikoa ekimena ahalbidetuko duen elementu izatea ziurtatzea, 
eta ez kontrakoa 

12- Ikasgaiari zentzua ematea 
13- Lan-merkatua ezagutaraztea (lan bat eskaintzeko deitu dute, zera eskatzen dute…) 
14- Ekimena izatearen abantailen berri ematea 
15- Konfiantza ematea (haienganako fedea izatea eta haiek ere beren buruengan fedea 

izatea) 
16-Eman beharreko ikasgaia menderatzea, eskola behar bezala prestatzea, ez 

inprobisatzea (ez gehiegi) 
17- Benetako anekdotak erabiltzea 
18- Teknologia berriak erabiltzea 
19- Helburu zehatzak eta partekatuak ezartzea 
20- Helburuak erdiesteko laguntza eskatzea 
21- Erantzuna izateko asmoan hitz egitea (bakarrizketarik gabe) 
22- Ikasleak bultzatzea, gai batzuk gainerako lagunen aurrean presta eta aurkez ditzaten 
23-Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen erantzukizuna batez ere haiena dela 

ohartaraztea   
24- Lanean garrantzitsuena pertsona bera dela ikusaraztea (baloreak, jarrerak…), eta ez 
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hainbeste trebetasuna edo teknika. 
25- Erabaki jakin batzuetan parte hartzeko gonbitea egitea 
26- Ikasle bakoitza bere izenez aipatzea 
27- Programan jasotzen denaz aparteko informazioa helaraztea 
28- Gai jakin batzuetan sakontzeko aukerazko lanak proposatzea. Hala egiten duena 

saritzea. 
29- Barkamena eskatzen jakitea 
30- Lehenengo azterketak errazak jartzea (autoestimua, feedback positiboa…) 
31- Esaten dugunarekin ados dauden galdetzea 
32- Elkarren artean galdetu, entzun eta erantzutea (zer iruditzen zaizue?) 
33- Nire akatsak onartzea 
34- Akatsa ikaskuntza- eta sormen-prozesu adierazgarri ororen atal gisa aurkeztea. 

Akatsak eginaraztea 
35- Ikasleen esperientziak aurkeztea 
36- Ikasleen arteko komunikazioa eta loturak sustatzea (dinamikak, talde-lana, banaketa 

fisikoa…) 
37- Nik bideratutako irtenbideak bilatu beharrean, norbere irtenbideak bilatuko dituzten 

belaunaldiak sustatzea. 
38- Jorratu beharreko gai jakin batzuen inguruan dituzten esperientziak azaltzeko 

proposatzea 
39- Gai bat aurkeztu aurretik, hari lotutako ariketak egitea (ideien ekaitza, arbelean hitz 

bat jarri eta zer iradokitzen dien galdetu) 
40- Egindako lanak jaso eta hedatzea (youtube…) 
41- Akatsak eginaraztea 
42- Positiboa den hura indartzea (daukazun mailarekin enpresa batean lan egiteko 

moduan izango zinateke) 
43- Ikasgelako ariketak eta mundu errealekoak lotzea 
44- Ikasgelako ariketak eta ikasleen esperientziak lotzea 
45- Zorrotza izatea 
46- Arazo errealei dagozkien irtenbideen inguruko lanketa egitea (ahal dela, ikasleek 

izango dituztenak) 
47- Jokabideak lan-munduaren ikuspegitik balioestea (Zer gertatuko litzatekeela uste 

duzu lanera ordubete berandu iritsiko bazina?) 
48- Aisialdiarekin lotutako jarduerak egitea 
49- Testuinguru errealak bisitatzea (enpresak, erakundeak…) 
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8. EMAITZEI BURUZKO INTERPRETAZIOA 
 
Proiektuari zentsua emateko neurketa batzuk egin ditugu eta hauen balorazioak ere bai. 
Ondorioz aipagarrienak azaltzen ditut. 
 
8.1 Ikasleei dagokienez: 

 Ekimena duen pertsonatzat hartzen du bere burua?  
Lagina osatzen duten 195 ikasleekegindako balorazioak, batez beste, 3,4 egiten du 

AURRE neurketan eta 3,5 ONDORENGO neurketan. Horrek adierazten du: 
- Ikasleen ustez, nolabaiteko eta nahiko ekimena dute. 
- Ekintza-planak gauzatu ondoren ez da asko aldatu ikasleek beren buruaz zuten iritzia, 
  ekimenari dagokionez. 
 Ekimena dutela erakusten al dute ikasgelan?  
Lagina osatzen duten 195 ikasleek egindako balorazioak, batez beste, 3,2 egiten du 
AURRE neurketan eta 3,3 ONDORENGO neurketan. Horrek adierazten du: 
- Ikasleen ustez, nolabaiteko eta nahiko ekimena dutela erakusten dute ikasgelan. 
- Ikasleek duten ikuspegiaren arabera, ekintza-planak gauzatu ondoren ez da asko 
aldatu ikasgelan erakusten zuten ekimena. 

 
 Haien ustez, ekimena gara daiteke?  
Lagina osatzen duten 195 ikasleek egindako balorazioak, batez beste, 4 egiten du 
AURRE neurketan eta 3,9 ONDORENGO neurketan. Horrek adierazten du: 

- Ikasleen ustez, ekimena nahiko gara daiteke. 
- Ekintza-planak gauzatzeak ez du aldaketa handirik eragin horren inguruan. 
 
 Zeren edo noren baitan dago ekimena garatu ahal izatea: norberaren baitan, irakasleen 
baitan edo ikasgelako giroaren baitan?  
Lagina osatzen duten 195 ikasleen iritziz, ekimena garatu ahal izatea norberaren baitan 
nahiko eta asko dago (4,5 AURRE neurketa / 4,4 ONDORENGO neurketa); irakasleen 
baitan nolabait eta nahiko dago (3,5 AURRE neurketa / 3,4 ONDORENGO neurketa); 
baita ikasgelako giroaren baitan ere (3,6 AURRE neurketa / 3,6 ONDORENGO 
neurketa). Ekintza-planak gauzatzeak ez du aldaketa handirik eragin horren inguruan. 
 

 “X ikasgaiko” irakasleak bultzatu al du zure ekimenaren garapena?  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 195 ikasleen iritziz, “X 
ikasgaiko” irakasleak nahiko bultzatu du bakoitzaren ekimenaren garapena (4,2).  
 

 Gainerako ikasgaietako irakasleek bultzatu al dute zure ekimenaren garapena?  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 195 ikasleen iritziz, 
gainerako ikasgaietako irakasleek nolabait eta nahiko bultzatu dute ekimenaren 
garapena (3,8). Ekintza-planak aplikatu dituzten irakasleen eta aplikatu ez dituztenen 
arteko aldea 0,4 puntukoa da; alde handia da. 
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 Ikasleen ustez, ekimen handiago izatea onuragarria izan daiteke alderdi pertsonalean, 
akademikoan eta/edo profesionalean?  
Lagina osatzen duten 195 ikasleen iritziz, ekimen handiagoa izatea nahiko onuragarria 
izan daiteke alderdi pertsonalean (4,2 AURRE neurketa / 4,3 ONDORENGO neurketa), 
eta akademikoan ere bai (4,2 AURRE neurketa / 4,1 ONDORENGO neurketa); eta 
nahiko eta oso onuragarria alderdi profesionalean (4,4 AURRE neurketa / 4,4 
ONDORENGO neurketa). 
Ekimena garatzeko nahiko prest daudela adierazi dute ikasleek (4,1 AURRE neurketa / 
4,1 ONDORENGO neurketa). 
 

Ekintza-planak gauzatzeak ez du aldaketarik eragin horren inguruan. 
 
8.2 Irakasleei dagokienez: 
 

 Zein da haiek egin duten balorazio orokorra, ikasleek ikasgelan duten ekimen-mailari 
buruz?  
Lagina osatzen duten 18 irakasleek ekimen-mailari buruz egindako balorazioa AURRE 
neurketan txarra eta erdipurdikoa izan da (2,8) eta ONDORENGO neurketan 
erdipurdikoa (3,3). Hobekuntza-aldea oso handia bada ere, 0,5 puntu gora egitea alde 
handia baino ez da. 
 

 Zein da haiek egin duten balorazio orokorra, talde esperimentalek duten ekimen-mailari 
buruz? 
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da; hau da, ekintza-plana aplikatu ondoren 
egindakoa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleek talde esperimentalaren ekimen-
mailari buruz egin duten balorazioa erdipurdikoa eta ona da (3,6); hau da, balorazio 
orokorra baino 0,3 puntu gehiago. Bi horien arteko aldea handia dela esan daiteke. 
 

 Irakasleen iritziz, ikasleen ekimena gara daiteke ikasgelan? 
Lagina osatzen duten 18 irakasleen iritziz, ekimena zerbait eta dezente gara daiteke 
(3,7 AURRE neurketa / 3,8 ONDORENGO neurketa). 
Ekintza-planak gauzatzeak ez du aldaketa handirik eragin horren inguruan. 
 

 Egiten al dute berariazko jardueraren bat ikasleen ekimena ikasgelan sustatzeko? 
Bakarrik AURRETIK egindako neurketa da; hau da, ekintza-plana aplikatu aurretik 
egindakoa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleen %72k erantzun du egiten duela 
berariazko jardueraren bat ikasleen ekimena sustatzeko ikasgelan.  
 

 Zein balorazio egin dute jarduera horien baliagarritasun-mailari buruz?  
Irakasleen %72k nolabaiteko eta nahiko erabilgarritzat jo dituzte jarduera horiek (3,5). 
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 Ba al dute berariazko tresnaren bat ikasleen ekimena ikasgelan garatzeko? 
Bakarrik AURRETIK egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleen %17k 
erantzun du soilik berariazko tresnaren bat duela. Gainera, tresna horiei buruz egin 
duten deskripzioa oso eskasa eta zehaztugabea da.  
 

 Zein balorazio egin dute tresna horien baliagarritasun-mailari buruz? 
Irakasleen %17k nahiko erabilgarritzat jo dituzte tresna horiek. 
 

 Ekintza-planak baliagarriak izan dira talde esperimentala osatu duten ikasleen ekimena 
garatzeko?  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatu duten 18 irakasleek adierazi 
dute ekintza-planek zerbait, nolabait lagundu dutela (3,1) talde esperimentaleko 
ikasleen ekimena garatzeko. 8. taulan irakasleek horren gainean adierazitako 
ebidentziak jaso ditugu. 
 

 Zein balorazio egin dute 1. ekintza-planaren baliagarritasunari buruz (ikasleen 
sentsibilizaziorako)?  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleek ekintza-
plana nolabaiteko eta nahiko erabilgarritzat jo dute (3,7). 
 

 Zein balorazio egin dute 2. ekintza-planaren baliagarritasunari buruz (lehendabiziko 
egunetik beretik ikasleen ekimena sustatzeko ekintza-sorta)? 
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleek 2. 
ekintzaplana nolabaiteko eta nahiko erabilgarritzat jo dute (3,6). 
 

 Zein balorazio egin dute 3. ekintza-planaren baliagarritasunari buruz (Egin behar ez 
direnen dekalogoa, ikasleen ekimena sustatu nahi bada)  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleek 3. 
ekintzaplana nolabaiteko eta nahiko erabilgarritzat jo dute (3,8). 
 

 Zein balorazio egin dute 4. ekintza-planaren baliagarritasunari buruz (Portaerak, 
jarrerak, estrategiak… ikasleen ekimena sustatzeko)  
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleek 4. 
ekintzaplana nolabaiteko eta nahiko erabilgarritzat jo dute (3,8). 
 

 Haien ustez, ekintza-planak baliagarriak izan daitezke gainerako irakasleentzat (ikasleen 
ekimena garatze aldera)? 
Bakarrik ONDOREN egindako neurketa da. Lagina osatzen duten 18 irakasleen iritziz, 
ekintza-planak nolabait erabilgarriak eta nahiko erabilgarriak (3,7) izan daitezke 
gainerako irakasleentzat. 
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9. ONDORIOAK 
 
9.1. Ikasleei dagokienez: 

- Nolabaiteko eta nahiko ekimena dutela uste dute. 
- Nolabaiteko eta nahiko ekimena erakusten dutela uste dute. 
- Ekimena dezente gara daitekeela uste dute. 
- Ekimena garatzea beren baitan asko dagoela uste dute, eta irakasleen baitan eta 
  ikasgelako giroaren baitan dezente dagoela uste dute. 
- Haien ustez, “X ikasgaian” ez dute gainerako ikasgaietan baino ekimen handiagoa 
  erakutsi; hala ere, onartu egin dute “X irakasgaiko” irakasleak gehiago bultzatu duela 
  ekimenaren garapena (0,4 puntu gehiago). 
- Ikasleen iritziz, ekimen handiago erakustea oso onuragarria izan daiteke alderdi 
  profesionalean, eta nahiko onuragarria alderdi akademikoan eta pertsonalean. 
- Ekimena garatzeko nahiko prest daudela erakutsi dute. 
   AURREKO eta ONDORENGO neurketako emaitzek adierazten dutenaren arabera, 
   ikasleei dagokienez, ekintza-planak aplikatzeak ez ditu aldaketa handiak eragin hasieran 
  egindako galderei emandako erantzunetan; galdera batean izan ezik, esperimentu aldetik 
  galdera garrantzitsuenean. Hau da, ekintza-planak aplikatzen inplikatu diren irakasleek 
  ekimenaren garapena bultzatzeari buruzko galderan. 
 

9.2 Irakasleei dagokienez: 
- Ikasleen ekimen-mailari buruzko balorazio hobea egin dute, oro har, ekintza-planak 
  aplikatu ondoren (0,5 puntu hobea). 
- Talde esperimentala osatu duten ikasleen ekimen-mailari buruzko balorazioa 
   gainerako ikasleena baino hobea izan da (0,3 puntu hobea). 
- Ekimena dezente gara daitekeela uste dute. 
- Irakasleen %72k erantzun du egiten duela berariazko jardueraren bat ikasleen ekimena 
  sustatzeko ikasgelan. Nahiko baliagarritzat jo dituzte jarduera horiek. 
- Irakasleen %17k erantzun du berariazko tresnaren bat duela ikasleen ekimena 
  garatzeko. Nahiko baliagarritzat jo dituzte tresna horiek. 
- Irakasleen ustez, ekintza-planak nolabait ere baliagarriak eta nahiko baliagarriak dira 
  ikasleen ekimena garatzeko. Planei buruzko balorazioa oso antzekoa da. 
  Irakasle horien ustez, ekintza-planak nolabait ere baliagarriak eta nahiko baliagarriak 
  izan daitezke gainerako irakasleentzat, ikasleen ekimena garatzeko. 
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Irakasleek AURRETIK eta ONDOREN egindako neurketatik ateratako emaitzek agerian 
uzten dituzte honako hauek: 
 
1. Ekintza-planak aplikatzeak aldaketa handiak eragin ditu ikasleen ekimen-mailari 

buruz irakasleek egin dituzten balorazioetan, ikasle guztiei zein talde esperimentala 
osatu dutenei buruzkoetan. 

2. Irakasleek ez dute berariazko tresnarik ikasleen ekimena garatzeko. 
3. Diseinatutako tresnak baliagarritzat jo dituzte irakasleek. 
 
10. AZKEN ONDORIOAK 
Prozesua amaitu ondoren, besteak beste, ondorio hauek atera ditugu: 

 Azken urte hauetan jakintza asko sortu bada ere, praktikari dagokionez, irakasleek ez 
dute oraindik ere berariazko eta kontrastatutako tresnarik ikasleen ekimena garatzeko. 

 Ikasleen ekimena garatzeko berariazko tresnak sor ditzakegu, epe laburrean ondorio 
positiboak eragingo dituztenak. 

 Garbi ikusten da ikasleengan eragin zuzena izateko, ikastalde bateko irakasleen % 
nagusi batek parte hartu behar duela proiektuan. 

 2010-11 ikasturtean proiektuan jarraitu ahal izateko, ikastetxe bakoitzean gutxienez 
talde bat identikatzea baldintza hoiekin. 

 
Ekaina-Uztailean, guzti hau kontutan hartuta, egindako lanaren berrikusi-bermoldaketa bat 
egin da hurrengo ikasturtean aplikatu ahal izateko. Lagungarri bezala eskuliburu bat sortu da 
ondoren aipatzen diren ekintza plan desberdinekin. 
 
EKINTZA PLANA 1: 
Ikaslegoaren sentsibilizazioa 
Aplikazioa: Irailean aurreneko klase egunean 
 
EKINTZA PLANA 2: 
Aurreneko egunetik, ikasleengan ekimena sortzeko gida. 
Aplikazioa: Hilabetero jarraipena 
 
EKINTZA PLANA 3: 
Ikasturtean zehar mensaien errefuertzua garatzeko gida. 
Aplikazioa: Azaroa-Otsaila-Maiatza 
 
EKINTZA PLANA 4: 
Laguntzarako argumentuak, etikan oinarrituta 
Aplikazioa: Egunerokotasunean 
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EKINTZA PLANA 5: 
Ikasleen ekimena bultzatzeko zer ez den egin behar. 
Aplikazioa: Egunerokotasunean 
 
EKINTZA PLANA 6: 
Ikasleengan ekimena lantzen lagunduko dizkiguten praktika onak. 
Aplikazioa: Egunerokotasunean 
 
EKINTZA PLANA 7: 
Jarraipena / talde lana 
Aplikazioa: Hilabetero 
 
 
: 


