honelakoak dira gure proiektuak

2019KO bilduma

Zure ikasleen maila-aniztasunari trataera egokia eman ahal izango
diozu, eskaintzen dizkizugun proposamenek lagundu egingo
baitizute ikastalde osoaren integrazioa eta parte-hartze aktiboa
lortzen. Lankidetza-trebetasunak garatzea errazago lortzeko
tresnak edukiko dituzu. Lan guztia ebaluazioan txertatuta dago.

gizarte
zientziak

LANKIDETZAN IKASTEA

I. maila

II. maila

Bizikletarekin jirabiran
(Bide-heziketa)
ISBN 9788498557244

Txikitxo urdina
(Eguzki-sistema. Lurra)
ISBN 9788498557312

Basozainak lanean
(Paisaiak)
ISBN 9788498557268

Garaiz gaude!
(Klima)
ISBN 9788498557305

Behin batean, nire herrian
(Udalerria eta biztanlegunea)
ISBN 9788498557251

Abentura Augusta Emeritan
(Erroma)
ISBN 9788498557329

Proiektu bidez ikasten bildumak kolorez, motibazioz eta ikaskuntzaz beteko du
zure ikasgela.

PROiektu

BIDEZ IKASTEN

Gainera, behar duzun laguntza guztia izango duzu, zure eguneroko jardunean
gehien erreparatzen diezun alderdientzat erantzunak eskaintzen dizkizugu eta.
CURRICULUM-EDUKIAK · EBALUAZIOA · GIZARTE-KONPROMISOA · IKASGELAREN KUDEAKETA

BILDUMA

EBALUAZIOA
Planteamendu irekia du, zure ikastaldearen berezitasunetara
benetan egokitu ahal izan dezazun.
Ikaslea bideratzeko ebaluazioa. Zuk edo zure ikasleak proiektua
pertsonalizatu eta jarduteko neurriak hartu ahal izan ditzazuen.
Ikaslea kalifikatzeko ebaluazioa. Tarteko emaitzak edo
ebidentziak ere izango dituzunez, zorrotz eta modu objektiboan
egin ahal izango duzu ebaluazioa.

Tximeletentzako lorategia
(Izaki bizidunak. Landareak)
ISBN 9788498557275

Arriskutsuak edo arriskuan?
(Animaliak)
ISBN 9788498557343

Zure osasunerako!
(Gorputz-atalak eta osasuna)
ISBN 9788498557282

Ihesean
(Zentzumenak)
ISBN 9788498557336

Nik bai, birziklatzen dut, eta zuk?
(Materialak, hondakinak
eta birziklapena)
ISBN 9788498557299

Makina bat makina!
(Makinak eta asmakariak)
ISBN 9788498557350

Ikasleek erronka bati erantzuna bilatzeko beharra izango dute;
erronka beti hurbila, beren errealitate eta interesetatik gertukoa.
Alderdi soziala dute ezaugarri erronkek, eta hari gidari bati
jarraitzen diotela eta, adi-adi eta guztiz motibatuta edukiko
dituzte ikasleak.

IKASLEEK ROL AKTIBOA

es.smAPRENDOCON
PROYECTOS.com

ELKARREKIN
HOBETO
egiten dugu.
Hasiko gara?

PENTSAMENDU-ESTRATEGIAK
Zure ikasleak zer eta nola ikasi duten kontziente izango
dira, proposatzen dizkizugun estrategiei esker. Estrategia
horiek, izan ere, ikaskuntza egituratu, sormen-teknikak
txertatu eta pentsamendu kritikoa garatzen dute.

SE194451

Curriculumedukietatik
abiatuta.

•
•

naturaren
zientziak

MOTIBAZIOA ETA ERRONKA

Bizitzarako
ikaskuntza
esanguratsu eta
eraginkorra.

Zure ikasleek eginez eta egindakoari buruz hausnartuz ikas
dezaten, ezinbesteko curriculum-edukiak bereganatzeaz gain,
hainbat tresna eta jarduera proposatzen dizkizugu, erraz susta
ditzazun haien jakin-mina, konfiantza eta poza.

nola egingo duzu lan gure proiektuekin?

oso material baliagarriak

Gure proiektu guztiek erronka bat dute abiapuntu, eta oinarrizko egitura bera dute,
hiru fasetan banatua:
HASTERA GOAZ · IKUSI ETA IKASI · LORTU DUGU!

Ikaskuntza-koadernoa, ikaslearentzat.
Taldearen txostentxoa ere badu, zeregin
bakoitzaren amaieran. Eta horretaz gain,
ebakigarriak eta eranskailuak ere bai.

1. fasea HASTERA GOAZ

Gida, proiektua garatzeko proposamen
eta iradokizun guztiak eskura izan ditzazun,
eta aparteko ideia batzuk ere bai.

2. fasea IKUSI ETA IKASI

 Erronka zein den jakin, ulertu eta hura gainditzeko konpromisoa hartu

 Taldean ikertu eta ezagutza eraiki.

(norberak eta taldean).

 Esperimentatu eta edukiak

 Ikasleek aurretik dakitena piztu: Zer dakigu? Zer jakin behar dugu

finkatu.

erronka gainditzeko?

 Erronkari sormenez eta irudimenez

 Proiektua planifikatu: urratsak, mugarriak…

irtenbidea aurkitu.

3. zeregina Esperimentatu
 Esperimentatu, ikasleek

SAREAN berripapera, ikasleei
oinarrizko edukiak aurkezteko,
oso modu erakargarrian.

beren balorazioa egin.
Tarteko emaitza - 3. ebidentzia

 Azken emaitzaren kalitate-irizpideez kontzientziatu, eta ebaluaziorako

elementuak jakinarazi.
2. zeregina Ikertu

1. zeregina Plangintza egin

hasierako
saioa
Motibazioa eta erronka

Aurretiko ezagutzak.
Antolaketa, kalitate-irizpideak eta ebaluazioa.
Tarteko emaitza - 1. ebidentzia

3. fasea LORTU DUGU!
 Emaitza hezkuntza-

komunitateari aurkeztu.
 Proiektuari buruzko gogoeta.
 Ikasitakoa ospatu.

azken saioa
Proiektua eta ikasitakoa
ospatu

Informazioa bilatu
eta kudeatu.
Tarteko emaitza - 2. ebidentzia

4. zeregina Sortu

A zken emaitza proposatu
eta egin.
Tarteko emaitza - 4. ebidentzia

5. zeregina Ezagutarazi

E maitza aurkezteko eta ezagutarazteko ekitaldia
antolatu, berrikusi.
Proiektuaren balorazioa egin.
I kasitakoari buruz gogoeta egin: Zer ikasi dut?
Zertarako balio dit?
Azken emaitza ezagutarazi - 5. ebidentzia
*Irudian ageri diren material guztiak
euskaraz ere badaude.

Ingurune digitala, eduki eta tresna
ugariko eremu bat, zuretzat eta
zure ikasleentzat, besteak beste beti
harremanetan egon ahal izan zaitezten.

