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1. SARRERA 
 

Gida hau “Assessment of innovative methodologies in teaching and learning in the Basque 
University System (INNOMETH)”, proiektuaren esparruan egin da, Unibasqek koordinatua eta  
INQAAHE-k (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) 
finantziatua  “Capacity Building Projects 2019” ekimenaren esparruan.    
 
Proiektu-proposamenean adierazten zen bezala, hezkuntza-berrikuntza gai gori-goria da goi-
mailako hezkuntzaren munduko panoraman. Bereziki Europan, Hezkuntzako Ministroen 
Konferentziaren ondoren, Parisko Adierazpenak (2018)1 gai honi buruz funtsezko puntu 
batzuk nabarmendu zituen, Bolognako prozesua hasi zenetik 20 urte igaro ondoren:  
 
"- Egiturazko erreforma nagusiak ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren kalitatea eta egokitasuna 
bermatzea eta hobetzea izan dira. 
- Ikaskuntza eta irakaskuntzako praktika berritzaileen arloko lankidetza Goi-mailako 
Hezkuntzaren Europako Esparruaren (GHEE) beste ezaugarri bereizgarri bat bezala gehitzeko 
unea iritsi da. 
- Europako ekimenak garatu behar dira, ikasteko eta irakasteko praktika berritzaile ugari 
bultzatzeko eta sustatzeko. Horrela, ikasleak ardatz dituen ikaskuntza garatu eta aplikatuko da 
(ingelesez, Student-Centered Learning; aurrerantzean, SCL). 
- Kalitate handiko irakaskuntza funtsezkoa da kalitate handiko hezkuntza sustatzeko, eta 
irakasleek prestakuntza pedagogikorako eta etengabeko garapen profesionalerako aukerak izan 

                                                 
1 Paris Communiquè (2018). Hemendik hartuta: http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html 
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beharko lituzkete, eta beren karreran kalitate handiko irakaskuntza berritzailea hobeto 
ezagutzeko moduak aztertu beharko lirateke." 
 
Ildo horretan, Europako Unibertsitate Elkartearen (EUA) "Trends 2018: Learning and teaching 
in the European Higher Education Area" (Gaebel y Zhang, 2018)2 dokumentuak GHEEren 
bilakaeraren ikuspegi instituzionala eskaintzen du, "Europako goi-mailako irakaskuntza-
erakundeek ikaskuntza- eta irakaskuntza-ikuspegiak aldatzeko eta egokitzeko modua aztertuz, 
eskariaren bilakaerari, bilakaera teknologikoari eta gizarteari erantzuteko eta Europa eta nazio 
mailako politikak eta erreformak kontuan hartuta”. Funtsezko elementutzat hartuta 
ikaskuntzaren emaitzak aplikatzea, eta ikasleak ardatz dituen ikaskuntza eta biek ikaskuntza 
eta irakaskuntza hobetzen laguntzeko duten modua. 
 
Ikasleen Europar Batasunaren arabera (ESU eta EI, 2010)3 "Ikasleak ardatz dituen ikaskuntzak 
pentsamoldea eta kultura adierazten ditu goi-mailako irakaskuntzako erakunde jakin baten 
barruan, eta ikaskuntza-ikuspegi horrek lotura handia du ikaskuntzaren teoria 
konstruktibistekin, eta haiek babesten dute. Ikaskuntza-metodo aktiboak ditu ezaugarri. Metodo 
horien helburua irakasleekin eta beste ikasle batzuekin komunikazioan ikastea sustatzea da, eta 
ikasleak serio hartzen dituzte beren ikaskuntzan parte-hartzaile aktibo gisa, gaitasun 
transferigarriak sustatuz, hala nola arazoen konponbidea, pentsamendu kritikoa eta 
pentsamendu gogoetatsua". Gainera, ikasleak ardatz dituen ikaskuntza Goi Mailako 
Hezkuntzaren Europako Esparruan Kalitatea Bermatzeko Irizpide eta Jarraibideen 1. zatiko 
irizpideetako bat da (ESG, 2015)4. Era berean, literatura akademikoak ikasleak ardatz dituen 
ikaskuntzaren alderdi positiboak azpimarratzen ditu, besteak beste, ikasleen eta irakasleen 
arteko erantzukizunen banaketan gertatzen diren aldaketak (Weimer, 20025; Wright, 20116), 
zeharkako gaitasunen garapena eta ikaskuntza independentea sustatzen dituena (Oinam, 
20177); eta motibazioa areagotzea, ESU-k SCL inguruan gidatutako proiektuetan zehar 
detektatutako alderdiak (2010 y 20158) izanik ere. 
 
Aurreko guztia aintzat hartuta, eta kontuan hartuta bai Euskal Autonomia Erkidegoko titulu 
ofizialei buruzko araudia, bai gradu, master eta doktoregoko tituluak lortzera bideratutako 
tituluak ezartzeari eta kentzeari buruzko abenduaren 19ko 274/2017 Dekretua (EHAA, 2017)9, 
irakaskuntza horiek hainbat mailatan sailkatuko dira, metodo eta metodologia berritzaileak 

                                                 
2 Gaebel, M. and Zhang, T. (2018). Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area. 
3 European Students’ Union (ESU) and Education International (EI) (2010). Student-Centred Learning—Toolkit for students, 
staff and higher education institutions. 
4 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. 
5 Weimer, M.  (2002). Learner-centered teaching:  Five key changes to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
6 Wright, G. B. (2011). Student-centered learning in higher education. International Journal of Teaching and Learning in Higher 
Education, 23 (1), 92-97. 
7 Oinam, S. (2017). Student-centered approach to teaching and learning in higher education for quality enhancement. IOSR 
Journal of Humanities and Social Science, 22 (6), 27-30. 
8 European Students’ Union (ESU) (2015). Overview on Student-Centered Learning in Higher Education in Europe: Research 
Study. 
9 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria - EHAA 246 (2018). Xedapen Orokorrak. 274/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, 
gradu, master eta doktorego tituluak lortzeko egin behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari eta kentzeari 
buruzkoa. 
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(aurrerantzean, ikasteko metodologia aktiboak10), nazioartekotzea, eta enpresa, erakunde 
eta bestelako entitateekiko harremanak, Euskal Unibertsitate Sistemaren ezaugarriei buruzko 
gizarteari informazio gehiago emateko, agerian geratu zen zenbait jarraibide garatu behar 
zirela metodo eta metodologia aktiboetan oinarritutako prestakuntza ebaluatzeko.  
 
Eusko Jaurlaritzaren ekimen hori Hezkuntzako sailburuaren 2018ko uztailaren 27ko Aginduan 
garatu da (EHAA, 2018)11, gradu eta masterreko unibertsitate-irakaskuntzen kategorizazioari 
buruzkoan. Agindu horren arabera, Unibasqek irakaskuntza horiek ebaluatuko ditu bektore 
bakoitzean maila bakoitzean aurrera egiteari dagokionez. Aginduak kontuan hartu beharreko 
zenbait alderdi eta adierazle ematen ditu (metodologiak: proiektuetan eta arazoetan 
oinarritutako ikaskuntza, irakaskuntzaren ebaluazio positiboa duten langile akademikoak, 
ikasleen gogobetetasuna, errendimendu-tasa eta ikaskuntza-metodologia aktiboen ezarpena 
eta jarraipena kudeatzeko estrategia espezifikoa), Unibasqek proiektuan zehar eskuratutako 
ezagutza guztiaren ondorioz (unibertsitate bakoitzeko hezkuntza-ereduei buruzko 
informazioa biltzea, talde fokalak eta mintegia), ebaluazio-gida garatu du, ikaskuntzako 
metodologia aktiboak irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan integratzeko, ikasleak ardatz 
hartuta eta bizialdi osoko ikaskuntzaren testuinguruan, espero diren ikaskuntzaren emaitzak 
eta lortu direnak kontuan hartuta. 
 
Aipatutako gogoetak kontuan hartuta, eta garatu beharreko ebaluazio-metodologiarako "Goi-
mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan kalitatea bermatzeko irizpideak eta jarraibideen" 
2. zatian aipatzen dena oinarritzat hartuta eta era berean erakundeek "1.3 irizpidea. Ikasleak 
ardatz dituzten irakaskuntza, ikaskuntza eta ebaluazioa" betetzen duten moduan arreta 
berezia jarrita ebaluazio-gida hau egin da. 
   
 

2. XEDEA ETA IRISMENA 
 

Gida honen helburua ebaluazio-prozedura bat garatzea da (metodologia, irizpideak eta 
gidalerroak), ikaskuntzako metodologia aktiboak irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan 
integratzeko, ikasleak ardatz hartuta eta bizialdi osoko ikaskuntzaren testuinguruan, espero 
diren ikaskuntzaren emaitzak eta lortu direnak kontuan hartuta. 
 
Irismena ikastetxearena izan liteke, eta bertan ematen diren titulu guztiei edo batzuei eragin 
litzaieke. Metodologia aktiboen integrazioaren ebaluazio espezifikoa beste kanpo ebaluazio-

prozesu batzuetan sartuko litzateke, hala nola ikastetxeko akreditazio instituzionala 
berritzeko ebaluazioan edo ikastetxean ematen diren titulazioetako batera mugatzea 
titulazioen akreditazioa berritzearekin lerrokatuago dagoen prozeduran. Edonola ere, 

                                                 
10 Ikaskuntza-metodologia aktiboak (activity-based learning) terminoak hainbat irakaskuntza-proposamen biltzen ditu, 
ikasleek beren ikaskuntzan benetan parte har dezaten, hala nola project-based learning, case-based learning, flipped learning 
eta antzeko beste batzuk. Termino hori aukeratu da SCL ikuspegiarekin gehien bat datorrena delako. 
11 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria - EHAA 150 (2018). Xedapen Orokorrak. Agindua, 2018ko uztailaren 27koa, 
Hezkuntzako sailburuarena, Gradu eta Masterreko unibertsitate-irakaskuntza ofizialak kategorizatzen dituena. 
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ebaluazio espezifiko hori Agentziaren beste ebaluazio-prozedura batzuetan txertatu beharko 
litzateke, alderdi espezifikoak gehituz. 
 
Unibertsitateak zein zentro eta titulazio ebaluatuko dituen adieraziko dio Agentziari 
eskabidean. 
 

 

3. "METODO ETA METODOLOGIA AKTIBOETAN OINARRITUTAKO 
PRESTAKUNTZA" EBALUATZEKO METODOLOGIA 

 
3.1. Aurrekariak 
 
Gida honen garapena INNOMETH proiektuaren emaitzetan oinarritu da. Ildo horretan, 
erabilitako ikuspegia eta gidan jasotako irizpideak eta orientabideak Euskal Unibertsitate 
Sistemako hiru unibertsitateetan ikaskuntza-metodologia aktiboen erabilerari buruz jasotako 
informazioaz elikatzen dira, haien hezkuntza-eredua eta azken urteetan garatu dituzten 
irakaskuntza-berrikuntzako ekimenak barne. INNOMETH proiektua garatzean, talde fokalak 
egin dira irakasleekin eta ikasleekin, eta horiei esker haien ikuspuntuak bildu ahal izan ditugu, 
metodologia berritzaileez zer ulertzen duten, erabileraren balio erantsia, egiteke dauden 
erronkak eta jardunbide egokiak barne. Azkenik, 2020ko urtarrilean mintegi bat egin zen, 
aurretiazko emaitzak partekatzeko eta horiei buruz hausnartzeko. Mintegia proiektuaren 
azalpenean egituratu zen lehenik, faseak eta lortutako emaitzak barne. Ondoren, Rikke 
Warming Danimarkako kalitate agentziako ordezkariak ikasleak ardatz dituen ikaskuntza 
ebaluazio instituzionalaren prozeduran nola txertatu duten aurkeztu zuen eta Xavier Giménez 
Bartzelonako Unibertsitateko irakasleak unibertsitateetan ikaskuntza aktiboa sustatzeari 
buruzko hitzaldi bat aurkeztu zuen. Azkenik, saio paraleloetan, jardunbide egokien kasuak 
aurkeztu ziren, eta horrelako metodologiak ezartzeko dauden erronkei eta erronkei buruzko 
gogoeta egin zen. 
 
Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateetako ordezkariekin ikaskuntza-metodologia 
aktiboen kontzeptuari buruz izandako eztabaiden ondorioz, ondorioztatu genuen, 
elkarguneak egon arren, unibertsitate bakoitzak bere hezkuntza-ereduaren barruan 
interpretatzen zuela kontzeptu hori. Egoera hori bera gertatu da Danimarkan AI-k (The Danish 
Accreditation Institution) aztertu duenean nola ulertzen eta aplikatzen duten Danimarkako 
erakundeek ikasleak ardatz dituen ikuspegiaren kontzeptua, eta ondorioztatu du hainbat 
interpretazio daudela eta haien ebaluazioa, beren egiaztapen instituzionalaren ereduaren 
barruan, haien interpretazioaren barruan eta kalitate-sistemaren barruan ulertu behar dela. 
Ondorioz, proposamenetako bat da ikustea kalitatea ziurtatzeko sistemak bermatzen duela 
aukeratutako ikuspegia ondo garatzen eta funtzionatzen dela. Erakunde bakoitzari aukera 
emanez bere helburuetara egokitutako ikuspegia aurkezteko, aurrez definitutako estandar 
batzuetara egokitu beharrik gabe (Warming & Frydensberg, 2018).12 Antzeko egoera dago, 
nahiz eta ebaluazio instituzionalaren esparru orokorrean, NVAO-k Flandeseko ebaluazioetan 

                                                 
12 Warming, R. & Frydensberg, P. (2018) “Student-centred learning viewed through the eyes of an external quality assurance 
agency” Internationalisation of Higher Education. Developments in the European Higher Education Area and Worldwide 4. 
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aplikatzen duen "Ikuspegi apreziatiboan (Appreciative approach)". Bere hurrengo 
argitalpenenan "Overview report on the institutional reviews. The quality of the educational 
policies at the Flemish universities and university colleges " (Caris & Aerden, 2017)13, 2015-2017 
aldian egindako esperientzia pilotuen emaitzak laburbiltzen dira, eta honako hau adierazten 
da: "Ebaluazio instituzionalerako, NVAO-k “Ikuspegi apreziatiboa” garatu zuen. Ikuspegi 
horretan, erakundearen testuingurua eta erakundeak aukeratutako hezkuntza-eredua hartzen 
dira abiapuntutzat. Beraz, ez da aztertzen ea modeloa ona den, funtzionatzen ote duen baizik. 
Horrela, ebaluazio-sistemak erakundeen autonomia hartzen du kontuan, azken hamarkadetan 
kalitatea eta erakundeen erantzukizuna bermatzeko egindako ahaleginak aintzat hartuz". 
Azkenik, kanpo ebaluazio-ereduen beste adibide bat, erakundearen testuinguruan kokatzen 
dena, Goi Mailako Hezkuntzako Egiaztapenerako Europako Partzuergoak (ECA) garatutako 
"Kalitatea nazioartekotzean" (CeQuint) ziurtagiria da. Izan ere, "Guide to Quality in 
Internationalisation" (Aerden, 2017)14 dokumentuaren sarreran, honako hau adierazten da: 
"Nazioartekotzea fenomeno konplexua da, eta garatzen den testuinguruak eragin handia du. 
Dimentsio anitzeko kontzeptu gisa, nazioartekotzearen garapena asko alda daiteke goi-mailako 
hezkuntzako hainbat egoeratan. Horrek esan nahi du testuingurua eta hura gauzatzeko modu 
anitzak kontuan hartu behar direla nazioartekotzea ebaluatzean." Era berean, 
nazioartekotzearen kalitatea ebaluatu behar dela azpimarratzen da, nazioartekotze-
helburuen testuinguruan, bai programa-mailan, bai erakunde-mailan, eta ondorioztatzen da 
"nazioartekotzeak forma asko har ditzakeela eta banakako jarduerak baino askoz gehiago 
inplikatzen duela"; beraz, jardueren testuingurua eta sistematizazioa funtsezkoak dira. 
 
Horrela, eta aurrekoaren ildotik, proiektuaren fase guztietan honako hau ikusi da: 

• Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek hezkuntza-eredu propioak 
dituzte, maila handiagoan edo txikiagoan ezarrita, ikastetxeen eta ematen dituzten 
tituluen arabera. 
• Irakaskuntza eta ikaskuntza ikasteko metodo eta metodologia aktiboen garapenaren 
ebaluazioa eredu bakoitzaren berezitasunetatik landu beharko litzateke (metodoak 
eta metodologiak eredutik interpretatu behar dira). 
• Unibertsitate/ikastetxe bakoitzaren kalitatea bermatzeko sistemak (batez ere 
kalitatea bermatzeko prozesuak) izan beharko luke prestakuntzaren kanpo-
aintzatespena ikasteko metodo eta metodologia aktiboen arabera egiteko 
ebaluazioaren abiapuntua. Tituluak ebaluatzeko prozedurei buruzko informazioa sartu 
beharko litzateke, irakaskuntza eta ikaskuntza ikasteko metodo eta metodologia 
aktiboen erabilerari dagokionez, bai eta horiei dagozkien gogobetetze-galdetegiei 
buruzkoa ere. 

 
Horregatik, kanpo-ebaluazioa ikuspegi holistikoa izan beharko litzateke, zentro eta 
unibertsitate baten barruko titulazioen testuinguru globalean, non hezkuntza-garapen 
zabalagoak biltzen diren, titulazioen diseinua eta ezarpena barne, eta espero diren 
ikaskuntzaren emaitzak kontuan hartuta. Prozesu isolatua ez denez, ohiko beste ebaluazio-

                                                 
13 Caris, P. & Aerden, A. (2017) “Overview report on the institutional reviews. The quality of the educational policies at the 
Flemish universities and university colleges. NVAO – Department Flanders publications. Hemendik hartuta (2020/05/25): 
http://ecahe.eu/assets/uploads/2018/01/Overview-report-on-the-institutional-reviews-2017.pdf 
14 Aerden, A. (2017) “Guide to Quality in Internationalisation” ECA publications. Hemendik hartuta (2020/05/25): 
http://ecahe.eu/assets/uploads/2013/11/CeQuint-The-Guide-to-Quality-in-Internationalisation-edition-2017-1.pdf 
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prozedura batzuen barruan sartzen saiatu beharko litzateke, “Xedea eta irismena” 2. atalean 
aipatu den bezala. 
 
 
 Nolanahi ere, kanpoko ebaluazio-prozesuak bat etorri behar du ESG 
2.3 ezarritakoarekin, eta honako fase hauek izan behar ditu: 

 Autoebaluazioa  

 Kanpoko ebaluazioa, bisita bat barne hartzen duena, hala 
badagokio 

 Kanpoko ebaluaziotik eratorritako txosten bat 

 Jarraipen sistematikoa 
 
Kanpoko ebaluazio-txostenak, balorazio positiboetan, irakaskuntzako 
eta ikaskuntzako metodo eta metodologia aktiboetan oinarritutako 
prestakuntzaren aintzatespena jasoko luke.  
 
Jarraian, metodologiaren alderdi espezifikoak zehazten dira. 
 
 
3.2. Bisita-panela eratzea  
 
Ikasteko metodologia aktiboen izaera dela eta, funtsezkoa da ebaluazio-panelen barruan 
berariazko esperientzia sartzea arlo honetan: irakaskuntza-berrikuntza, ikaskuntza aktiboa, 
SCL, proiektuetan edo arazoetan oinarritutako ikaskuntza, besteak beste. ESG 2.4ri jarraituz, 
adituen hautaketa-prozesu gardena eta egokia ziurtatu beharko litzateke, panel guztietan 
irakaskuntzaren berrikuntzan/ikaskuntza aktiboan esperientzia frogatua duen pertsona bat 
gutxienez ziurtatuz, besteak beste, eta panelen ohiko osaera betez. Paneletan gutxienez 
ikasle bat sartuko litzateke, ahal dela, metodologia mota horietan esperientzia duena. Era 
berean, ebaluazio-panelen prestakuntza espezifikoa ziurtatuko da, 
unibertsitate bakoitzaren hezkuntza-ereduari buruzko metodologia eta 
informazio mota horien berezitasunekin lotuta. 
 
Panel bakoitzaren osaera orokorra ebaluazio hori txertatzen den ebaluazio-
prozeduraren gidan ezarriko da (egiaztapen instituzionalean edo tituluen 
egiaztapena berritzekoan). 
 
 
3.3. Interes taldeak     
 
Kontuan hartu behar da horrelako metodologiak ebaluatzeko kolektibo askok parte hartu 
behar dutela ebaluazio-prozesuaren fase guztietan (autoebaluazioa, bisita, etab.) (arduradun 
instituzionalak, zentroko eta titulazioko arduradunak, langile akademikoak eta laguntzaileak, 
ikasleak, egresatuak eta lankidetzan diharduten erakundetako ordezkariak, besteak beste). 
Bereziki, hezkuntza-berrikuntzako/-aholkularitzako unitateak, kalitate-unitateak, hezkuntza-

ESG 2.3 Prozesuen aplikazioa 
Kalitatearen kanpo-ziurtapeneko 
prozesuek fidagarriak eta 
erabilgarriak izan behar dute, aldez 
aurretik definituta egon behar dute, 
modu trinkoan ezarri behar dira, eta 
publikoak izan behar dute. Prozesu 
horiek honako elementu hauek 
biltzen dituzte: 

• autoebaluazio bat edo 
baliokidea; 
•kanpo-ebaluazio bat, normalki 
kanpo-bisita bat izaten duena; 
•kanpo-ebaluaziotik eratorritako 
txosten bat; 
•jarraipen sistematikoa. 

2.4 Ebaluatzaileak 
Kalitatearen kanpo-
ziurtapenerako 
prozesuak 
ebaluatzaileen taldeek 
gauzatu behar 
dituzte, talde horietan 
ikasle bat edo batzuk 
sartuz. 
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ereduaren kudeaketaren arduradunak eta tartean dauden errektoreordeak sartu beharko 
lirateke. 
 
 

4. EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
 

Atal honetan, metodo eta metodologia aktiboen araberako prestakuntza ebaluatzeko 
irizpideak, orientabideak eta balizko ebidentziak aurkezten dira, ESG-en 1. zatiarekin bat, 
erantsitako taulan ikus daitekeen bezala, eta nagusiki ikuspegi kualitatibo eta ez-aginduzko 
batekin, betiere unibertsitate bakoitzaren hezkuntza-eredua testuingurutzat hartuta, 
"Metodologia" 3. atalean azaltzen den bezala.  
 
4.1 Irizpideen baliokidetasuna ESG-ekin (2015) 
 

Irakaskuntza eta ikaskuntza metodologia aktiboen 
ebaluazioa 

ESG 2015 

Hezkuntza eredua  1.1 Kalitatea ziurtatzeko politika 
1.3 Ikasleak ardatz dituzten irakaskuntza, ikaskuntza 
eta ebaluazioa 
1.9 Programen etengabeko jarraipena eta aldizkako 
ebaluazioa 

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren garapena 1.2 Programak diseinatu eta onartzea 
1.3 Ikasleak ardatz dituzten irakaskuntza, ikaskuntza 
eta ebaluazioa 

Ikasleak 1.3 Ikasleak ardatz dituzten irakaskuntza, ikaskuntza 
eta ebaluazioa 
1.4 Ikasleak hartzea, haien bilakaera, onespena eta 
ziurtapena 

Irakasleak 1.5 Irakasleak 

Baliabideak 1.6 Ikasteko eta ikasleei laguntzeko baliabideak 

Emaitzak – Informazioaren kudeaketa 1.7 Informazioaren kudeaketa 

Jendaurreko informazioa 1.8 Jendaurreko informazioa 

 
 
4.2. Ebaluazio-irizpideak eta -estandarrak 
 
Ebaluazio-irizpideak, -estandarrak eta -orientabideak, bai eta ebidentziak ere, prestatu dira 
erakundeei laguntzeko antolatzen nola deskribatuko duten ikaskuntza-metodologia aktiboak 
ezartzeko testuingurua eta haien eragina. 
 
Atal honetan jasotzen diren ebaluazio-irizpideak ez lirateke ulertu behar ikaskuntza-
metodologia aktiboen eraginari buruzko informazioa ematerakoan erakundea muga 
dezaketen irizpideen multzo itxi gisa. Erakundea da ikaskuntza-metodologia aktiboak 
garatzen diren testuingurua aurkezten duena eta metodologia horiek ikasleen ikaskuntzan, 
irakasleen garapen profesionalean, lankidetzan diharduten erakundeekiko harremanetan eta 
horiek gizartean duten eraginean duten eragina nola frogatu behar duena. 
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Era berean, erakundeek egoki iritzitako ebidentzia guztiak aurkeztu ahal izango dituzte, eta, 
beraz, dokumentu honetan jasotakoak ebidentzia horien adibidetzat baino ez dira hartu 
behar. Proposatutako ebaluazio-ikuspegiaren ardatza da, halaber, erakundeen indarguneekin 
lotutako ebidentziak jasotzea, helburuak eta jardunbide egokiak lortzeari buruzko 
kontakizunak, bai eta ikasleen, egresatuen eta irakasleen istorio arrakastatsuak ere. Ildo 
horretan, erakundeek testigantza pertsonalak sar ditzakete eta erakunde laguntzaileak inplika 
ditzakete xedeak eta igurikimenak betetzen direla frogatzen saiatzen diren argudioak babes 
ditzaten.  
 
  
1. irizpidea. Hezkuntza-eredua  
 
Estandarra: Erakundeak Unibertsitateko hezkuntza-eredua sistematikoki aplikatzen du 
ematen dituen irakaskuntza ofizialetan. 
 
Orientabideak: 
 

 Hezkuntza-ereduaren ezarpena koordinatzeko aukera ematen dion gobernu-egitura 
du erakundeak. 

 Erakundeak estrategia bat du, hezkuntza-eredua ezartzeko erantzukizunak, rolak eta 
prozedurak argi eta garbi deskribatzen dituena. 

 Erakundeak helburuak ezarri ditu hezkuntza-ereduak irakaskuntza- eta ikaskuntza-
prozesuetan, egresatuen laneratzean, gizartean eta intereseko beste eremu batzuetan 
duen eraginari dagokionez. Helburu horiek bat datoz Unibertsitatearen helburu 
estrategikoekin. 

 Hezkuntza-eredua ikaskuntza-metodologia aktiboen bidez hedatzen da erakundean, 
titulu bakoitzaren ezaugarriei, ikasleen aniztasunari eta bizialdi osoko ikaskuntzari 
erantzuteko behar den malgutasunarekin. Ereduak aukera ematen du lanaldi 
partzialeko ikasketak osatzeko eta ikasleek beren curriculumaren osagaiak 
aukeratzeko. 

 Irakaskuntza eta ikaskuntza sartu, berrikusi edo hobetzeko irakaskuntza-berrikuntzako 
planak edo proiektuak garatzea sustatzen du erakundeak. 

 Erakundeak kontingentzia-plan bat du, gerora sortutako egoeretan ikaskuntza-
metodologia aktiboak aplikatuko direla bermatzeko. 

 Erakundeak hezkuntza-ereduaren eta ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioaren 
jarraipena egin, berrikusi eta Unibertsitateari jakinarazten dio, hura hobetzeko. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen eta hezkuntza-ereduaren garapenean oinarritutako 
irakaskuntza-jardunbide egokiak aitortzen ditu erakundeak. 

 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 
 

 Ikastetxean ematen diren irakaskuntza ofizialetan hezkuntza-eredua aplikatzeko 
estrategia, gutxienez honako hauek jasotzen dituena: ereduaren aplikazioa 
koordinatzeko gobernu-egitura, rolak, erantzukizunak eta prozedurak. 
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 Erakundeak egiten dituen jarduera nagusietan hezkuntza-eredua aplikatzearen 
ondorioak neurtzen dituzten xedeen definizio operatiboa. 

 Hezkuntza-eredua eta ikaskuntza-metodologia aktiboak irakasten diren irakaskuntzen 
eta ikasleen aniztasunaren ezaugarrietara egokitzeko hartutako neurriak. 

 Bizialdi osoko ikaskuntza sustatzen duten prestakuntza-ekintzen eta ekintza 
estrategikoen adibide garrantzitsu eta esanguratsuak. 

 Irakaskuntzako berrikuntza-planak edo -proiektuak garatzen laguntzeko hartutako 
neurriak. 

 Hezkuntza-eredua eta ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatzeko kontingentzia-
planak. 

 Unibertsitateari bidalitako txostenak, hezkuntza-ereduaren eta ikaskuntza-
metodologia aktiboen aplikazioari buruzkoak. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen erabileran oinarritutako irakaskuntza-jardunbide 
egokiei buruz erakundeak egindako aintzatespenak. 

 
 
2. Irizpidea. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren garapena 
 
Estandarra: Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren garapena, erakundean ematen diren 
irakaskuntza guztietan, bat dator hezkuntza-ereduarekin eta ikaskuntza-metodologia 
aktiboen aplikazioarekin. 
 
Orientabideak: 
 

 Ikasgaietan eta irakasgaietan garatutako koordinazio-estrategiek eta -prozedurek 
erraztu egiten dute hezkuntza-eredua erakundean ematen diren irakaskuntza 
guztietan aplikatzea. 

 Irakaskuntza-jarduerak ikaskuntza-metodologia aktiboetan oinarritzen dira, eta 
metodologia horiek hezkuntza-ereduaren oinarriekin eta printzipioekin bat datoz. 
Jarduera horiek ikasleen aniztasuna hartzen dute kontuan, eta ikasleen prestakuntza-
premiekin bat datoz. 

 Ikasleen ikaskuntza-estrategiak ikasgaietan eta irakasgaietan garatutako ikaskuntza-
metodologia aktiboetan sartzen dira. 

 Hezkuntza-ereduaren oinarrien eta printzipioen arabera eta bizialdi osoko 
ikaskuntzaren kontzepzioaren arabera parte hartzen dute lankidetzan diharduten 
erakundeek irakaskuntza-prozesuetan. 

 Erakundeak ikaskuntzarako ebaluazio-ikuspegia erabiltzen du. Ikuspegi hori 
aplikatzeak informazioa ematen die irakasleei, ikasleei ikaskuntza hobetzen 
laguntzeko. Ebaluazio-prozedurak askotarikoak dira, eta ikasleen aniztasuna eta 
prestakuntza-beharrak hartzen dituzte kontuan. 

 Irakasleen irakaskuntza-jardueraren ebaluazioa hezkuntza-ereduarekin bat dator. 
 
 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 
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 Tituluetan hartutako koordinazio-neurriak, hezkuntza-eredua garatzen laguntzeko. 

 Irakaskuntza-jardueren adibide nabarmen eta esanguratsuak, ikaskuntza-metodologia 
aktiboak erabiliz hezkuntza-ereduaren oinarriak eta printzipioak betetzen laguntzen 
dutenak. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatuz egindako ikaskuntza-estrategien 
adibideak. 

 Lankidetzan diharduten erakundeek garatutako jardueren adibideak. 

 Ikasleen aniztasunetik irakaskuntza eta ikaskuntza hobetzen eta hezkuntza-ereduaren 
helburuak lortzen lagundu duten ebaluazio-prozeduren adibideak. 

 Irakasleen irakaskuntza-jarduera ebaluatu ondoren hezkuntza-eredua ezartzen 
laguntzeko hartutako neurrien adibideak. 

 
 
3. Irizpidea. Ikasleak  
 
Estandarra: Ikasleek hezkuntza-ereduaren inplikazioak ezagutzen eta barneratuta dituzte, 
haren oinarrien eta printzipioen arabera jarduten dute, eta eremu pertsonal, akademiko eta 
administratiboan beharrezko orientazioa eta laguntza dute. 
 
Orientabideak: 

 Erakundeak beharrezko informazioa eta prestakuntza eman dizkie ikasleei, hezkuntza-
ereduak eremu pertsonalean, akademikoan eta administratiboan dituen inplikazioak 
benetan ezagutu ditzaten. 

 Ikasleek edo haien ordezkariek hezkuntza-eredua ezartzeko, berrikusteko eta 
hobetzeko erabakiak hartzen diren organoetan parte hartzen dute. 

 Ikasleek erakundean garatzen diren ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatzearen 
ondoriozko jarduerak eta zereginak egiteko beharrezko ezagutza eta gaitasuna dute. 

 Ikasleek erakundean esparru akademikoan, profesionalean edo sozialean egiten 
dituzten jarduerak bat datoz hezkuntza-ereduaren oinarriekin eta printzipioekin, eta 
garatutako ikaskuntza-metodologia aktiboetan sartzen dira. 

 Erakundeak sustatutako orientazio-, tutoretza- eta ikaskuntza-jarduerek ikasleen 
ikaskuntza-emaitzak eta bizialdi osoko ikaskuntza hobetzen laguntzen dute. 

 Ikasleei eskaintzen zaien hezkuntza-euskarriak ikasleen aniztasuna eta behar 
desberdinak hartzen ditu kontuan. 

 Erakundeak baditu ikasleek hezkuntza-ereduaren oinarrien eta printzipioen edo 
ikaskuntza-metodologia aktiboen erabileraren aurka egiten duten jarduerei ekiteko 
tresnak eta prozedurak. 
 

Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 
 

 Ikasleei hezkuntza-ereduari buruz emandako informazio- eta prestakuntza-jarduerak 
jasotzen dituen txostena edo antzeko dokumentua. 

 Hezkuntza-ereduaren garapenarekin lotuta dauden eta ikasleek parte hartzen duten 
organoen zerrenda. 



 

11 

 

 Ikasleek erakundean egindako esparru akademikoan, profesionalean edo sozialean 
egindako jardueren adibideak, hezkuntza-ereduaren oinarriekin eta printzipioekin bat 
datozenak. 

 Esparru pertsonal, akademiko edo profesionalean erakundearen aldetik jasotako 
babesa bermatzen duten ikasleen testigantzak. 

 Ikasle ohien (alumni) testigantza garrantzitsuak eta esanguratsuak, bizitzan zeharreko 
gaitasunen garapena eta erakundean prestakuntza jaso bitartean egindako 
ikaskuntzekiko lotura erakusten dutenak. 

 Erakundeak sustatutako orientazio-, tutoretza- eta ikaskuntza-jardueren adibideak, 
ikasleen ikaskuntza-emaitzak hobetzen lagundu dutenak. 

 Ikasleei eskaintzen zaien hezkuntza-euskarriaren adibideak, ikasleen aniztasuna eta 
behar desberdinak kontuan hartuta. 

 Ikasleek hezkuntza-ereduaren oinarrien eta printzipioen edo ikaskuntza-metodologia 
aktiboen erabileraren aurka egiten duten jarduerei ekiteko tresnak eta prozedurak. 
 

 

4. irizpidea. Irakasleak  
 
Estandarra: Irakasleek barneratuta dituzte hezkuntza-eredua eta haren inplikazioak, eta 
egunerokoan haren oinarri eta printzipioen arabera jarduten dute, eremu pertsonal, 
akademiko eta administratiboan beharrezko prestakuntza eta laguntza izanda. 
 
Orientabideak: 
 

 Erakundeak beharrezko informazioa eta prestakuntza eman die irakasleei, hezkuntza-
ereduak eremu pertsonalean, akademikoan eta administratiboan dituen inplikazioak 
ezagut ditzaten. 

 Irakasleek edo haien ordezkariek hezkuntza-eredua ezartzeko, berrikusteko eta 
hobetzeko erabakiak hartzen diren organoetan parte hartzen dute. 

 Irakasleek erakundeak sustatutako ikaskuntza-metodologia aktiboak erabiltzeko 
gaitasuna dute. 

 Irakasleek barneratuta daukate hezkuntza-eredua; hala, egunerokoan egiten dituzten 
irakaskuntza-jarduerak ikaskuntza-metodologia aktiboen erabileran oinarritzen dira, 
eta metodologia horiek bat datoz aipatutako hezkuntza-ereduaren oinarriekin eta 
printzipioekin. 

 Irakasleek sartutako irakaskuntza-berrikuntzek metodologia aktiboen erabilera 
babesten dute hezkuntza-eredua eta ikaslea ardatz duen ikaskuntza erreferente gisa 
hartuta, eredu horren oinarrietan sakontzeko, berrikusteko edo hobetzeko. 

 Irakasleek beren irakaskuntzari buruzko ikerketak egin eta argitaratzen dituzte. 
Ikerketa horien emaitzak irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak hobetzera 
transferitzen dira. 

 Irakasleen garapen profesionala bat dator beren irakaskuntza-jardueraren 
ebaluazioaren emaitzekin. 
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 Irakasleei eskainitako prestakuntzak kontuan hartzen ditu ikaskuntza-metodologia 
aktiboen garapenarekin eta beren karreraren garapenarekin lotutako prestakuntza-
beharrak. 

 Erakundeak baditu irakasleek hezkuntza-ereduaren oinarrien eta printzipioen edo 
ikaskuntza-metodologia aktiboen erabileraren aurka egiten duten jarduerei ekiteko 
tresnak eta prozedurak. 

 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 
 

 Irakasleei hezkuntza-ereduari buruz emandako informazio- eta prestakuntza-jarduerak 
jasotzen dituen txostena edo antzeko dokumentua. 

 Irakasleek parte hartzen duten eta hezkuntza-ereduaren garapenarekin lotuta dauden 
organoen zerrenda. 

 Irakasleek erakundean egindako esparru akademiko, profesional edo sozialetan 
egindako jardueren adibideak, hezkuntza-ereduaren oinarri eta printzipioekin eta 
proposatutako ikaskuntza-metodologia aktiboekin bat datozenak. 

 Irakasleek ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatuz egindako irakaskuntza-
jardueren adibide garrantzitsuak eta esanguratsuak. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen erabilera babesten duten irakaskuntza-
berrikuntzaren adibideak. 

 Irakaskuntzari buruzko ikerketen garapenak irakaskuntza- edo ikaskuntza-prozesuak 
nola aldatu dituen erakusten duten adibideak edo testigantzak. 

 Irakasleen ibilbidean edo garapen profesionalean izandako aldaketen adibideak, 
irakaskuntza-jardueraren ebaluazioaren emaitzetatik eratorriak. 

 Erakundeak egindako ekintzen ondorioz beren ibilbide profesionalean izandako 
aldaketak bermatzen dituzten irakasleen testigantzak. 

 Irakasleek ikaskuntza-metodologia aktiboen garapenarekin lotuta dituzten beharren 
arabera diseinatutako prestakuntza-jardueren adibideak. 

 Irakasleek hezkuntza-ereduaren oinarrien eta printzipioen edo ikaskuntza-
metodologia aktiboen erabileraren aurka egiten duten jarduerei ekiteko tresnak eta 
prozedurak. 

 
 
5. irizpidea. Baliabideak 
 
Estandarra: Erakundeak bere hezkuntza-ereduaren esparruan ikaskuntza-metodologia 
aktiboetan oinarritutako prestakuntzarako azpiegitura eta baliabide egokiak ditu. 
 
Orientabideak: 

 Erakundeak hezkuntza-ereduaren esparruan ikaskuntza-metodologia aktiboak behar 
bezala ezartzeko beharrezkoak diren baliabideak eta laguntza teknikoa ematen dizkie 
irakasle eta ikertzaileei, AZPkoei eta ikasleei. 

 Ikasgai eta irakasgaietan erabilitako baliabide didaktikoek hezkuntza-eredua 
aplikatzea eta ikasteko metodologia aktiboak garatzea errazten dute. 
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 Ikasleek jasotako euskarri teknologikoak proposatutako ikaskuntza-metodologia 
aktiboekin koherenteak diren ikaskuntza-estrategiak garatzen laguntzen die. 

 Ikasleei emandako laguntza pertsonala eta zerbitzuak, proposatutako ikaskuntza-
metodologia aktiboekin bat datozen ikaskuntza-estrategiak garatzen laguntzeko. 

 Erakundeak aldian behin berrikusten eta eguneratzen ditu irakasleek eta ikasleek 
ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatzeko dituzten baliabideak. 

 Erakundeak baliabide finantzarioak, materialak, giza baliabideak edo bestelakoak 
eskaintzen ditu, irakaskuntzari buruzko berrikuntzak edo ikerketak garatzen 
laguntzeko. 

 Erakundeak baliabide berritzaileak eskuratzea eta erabiltzea sustatzen du — baita 
saiakuntza- edo saiakuntza-aldian ere —, irakasteko eta ikasteko modu berriak sartzea 
errazteko. 

 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 

 Unibertsitate-komunitateko kideen eskura jarritako baliabideak eta euskarri teknikoa, 
hezkuntza-eredua aplikatzen laguntzeko. 

 Hezkuntza-ereduaren oinarriak eta printzipioak betetzen laguntzen duten baliabide 
didaktikoen adibide nabarmen eta esanguratsuak. 

 Hezkuntza-ereduarekin koherenteak diren ikaskuntza-estrategiak garatzen lagundu 
dieten ikasleek jasotako euskarri teknologikoaren adibideak. 

 Ikasleek ostatuari, elikadurari, garraioari eta beste behar batzuei dagokienez jasotako 
laguntza pertsonalaren adibideak, erakundean egiten duten jarduera hezkuntza-
ereduarekin koherentea izatea ahalbidetu dutenak. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatzeko irakasleen eta ikasleen eskura dauden 
baliabideak aldizka berrikusi eta eguneratzeari buruzko dokumentuak edo txostenak. 

 Unibertsitate-irakaskuntzari buruzko irakaskuntza-berrikuntzak eta ikerketak garatzen 
laguntzeko erakundeak emandako baliabideak. 

 Erakundeak hartutako neurriak, baliabide berritzaileak eskuratzea eta erabiltzea 
sustatzeko — baita entsegu- edo esperimentazio-aldian ere — eta irakasteko eta 
ikasteko modu berriak sartzea errazteko. 

 
 

6.  Irizpidea. Emaitzak-Informazioaren kudeaketa 
 
Estandarra: Erakundeak badu sistema bat, bere hezkuntza-ereduaren esparruan ikaskuntza-
metodologia aktiboen eta lortutako ikaskuntza-emaitzen aplikazioari buruzko informazioa 
modu arin, sistematiko eta garrantzitsuan bildu, kudeatu eta aztertzeko. 
 
Orientabideak: 
 

 Erakundeak ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioari buruzko informazioa 
jasotzen du aldizka, irakasleen, ikasleen, egresatuen, lankidetzan diharduten 
erakundeen eta beste interes-talde batzuen iritzietatik eta errendimendu- eta 
gogobetetze-adierazleetatik abiatuta. 
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 Erakundeak ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioa hobetzeko eta areagotzeko 
bildutako informazioa aztertzen du, alderdi hauetan: ikasleek zereginetan duten 
inplikazioa, ikaskuntzarako ebaluazioa, metodologia horiei buruz ikasleek eta 
irakasleek duten ezagutza edo ikaskuntzaren emaitzak. 

 Erakundeak ikasleek lortutako ikaskuntza-emaitzak sistematikoki berrikusten ditu, 
hezkuntza-ereduarekiko eta erabilitako ikaskuntza-metodologia aktiboekiko 
koherentzia ezartzeko. 

 Erakundeak azterketetatik ateratako emaitza garrantzitsuenak erabiltzen ditu ikasleen 
ikaskuntza-esperientzietan hobekuntzak sustatzeko. 

 Erakundeak azterketetatik ateratako emaitza garrantzitsuenak erabiltzen ditu 
ikasgeletan, mintegietan, tailerretan eta abarretan ikaskuntza-metodologia aktiboen 
aplikazioan hobekuntzak sustatzeko. 

 
 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioarekin lotutako errendimendu- eta 
gogobetetze-adierazleak. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioari buruz jasotako informazioa aztertzen 
duten antzeko txostenak edo dokumentuak, irakasleen, ikasleen, egresatuen, enplegu-
emaileen eta beste interes-talde batzuen iritziak oinarri hartuta. 

 Hezkuntza-ereduaren garapenari eta ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioari 
buruz egindako azterketa eta hausnarketa jasotzen duten txostenak edo bestelako 
dokumentuak, ikasleek lortutako ikaskuntza-emaitzen berrikuspen sistematikoa 
oinarri hartuta. 

 Erakundeak hartutako neurriak, analisietatik ateratako emaitza garrantzitsuenak 
ikasleen ikaskuntza-esperientzietan hobekuntzak sustatzeko erabiltzen direla agerian 
uzteko. 

 Erakundeak hartutako neurriak, azterketetatik ateratako emaitza garrantzitsuenen 
erabilera agerian uzteko, ikasgeletan, mintegietan, tailerretan eta abarretan 
ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioa hobetzeko. 

 
7. irizpidea. Jendaurreko informazioa 
 
Estandarra: Erakundeak modu segmentatu, egiazko, oso eta eguneratuan ematen die 
informazioa interes-talde nagusiei (ikasleak, irakasleak, zuzendaritza eta lankidetzan 
diharduten erakundeak) ikaskuntza-metodo aktiboei eta erreferentziako hezkuntza-ereduari 
buruz, haien profilak kontuan hartuta. 
 
 
Orientabideak: 

 Erakundeak, titulu batean matrikulatu aurretik, honako hauen berri ematen die 
ikasleei: erreferentziako hezkuntza-eredua, aplikatzeko aurreikusita dauden 
ikaskuntza-metodologia aktiboak, erabili beharreko ebaluazio-prozedurak (irizpideak, 
araudia eta tresnak), baliabide didaktikoak eta haien euskarri teknikoa. 
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 Ikasturteari ekin baino lehen, erakundeak honako hauen berri ematen die irakasleei: 
ikaskuntza-metodologia aktiboak aplikatuta lortutako emaitzak, ikasleen ikaskuntza-
emaitzak, eta, hala badagokio, horiek aplikatzean egindako aldaketak eta hezkuntza-
ereduan izandako ondorioak. 

 Ikasturteari ekin baino lehen, erakundeak honako hauen berri ematen dio 
zuzendaritzari: ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioaren emaitzak, ikasleen 
ikaskuntza-emaitzak, metodologia horiek eragindako inpaktua, eta erantzukizun-
eremu guztietan hartutako erabakiak. 

 Erakundeak ikaskuntza-metodologia aktiboen aplikazioaren bilakaerari, egindako 
aldaketa nagusiei eta lortutako ikaskuntza-emaitzei buruzko informazioa ematen die 
lankidetzan diharduten erakundeei eta beste interes-talde batzuei. 

 Zuzendaritzari emandako informazioa, erabaki-mailen arabera, irakaskuntzen 
plangintza berrikusteko, irakasleen irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko edo 
prestakuntza-jarduerak diseinatzeko erabiltzen da. 

 Erakundeak aldian-aldian eta sistematikoki argitaratzen du ikasteko metodologia 
aktiboen garapenean zentratutako jardunbide egokiei buruzko informazioa. 

 
 
Erakundeak eman ditzakeen ebidentzien adibideak: 
 

 Titulu bakoitzaren webgune ofizialean, matrikulaziorako gunean, ikaskuntza-
metodologia aktiboei buruz argitaratutako informazioa. 

 Irakasleei zuzendutako antzeko txostenak edo dokumentuak, ikaskuntza-metodologia 
aktiboen aplikazioari eta hezkuntza-ereduan dituzten inplikazioei buruzkoak. 

 Zuzendaritzari zuzendutako antzeko txostenak edo dokumentuak, ikasteko 
metodologia aktiboen aplikazioari buruzkoak. 

 Hartutako neurriak, besteak beste, irakaskuntzen plangintzarekin, irakasleen 
irakaskuntza-jardueraren ebaluazioarekin eta prestakuntza-jardueren diseinuarekin 
lotuta. 

 Ikaskuntza-metodologia aktiboen garapenari buruzko jardunbide egokien adibide edo 
testigantza nabarmen eta esanguratsuak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


