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T2. IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASTEKO KONPETENTZIA (73 orr)
Definizioa
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza
izatea da, ikasitakoa mobilizatu eta beste testuinguru eta egoera batzuetara
transferituta, norberaren ikaskuntza autonomiaz antolatzeko.
Ezaugarriak
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia funtsezkoa da konpetentzia giltzarri
guztiak erdiesteko eta bizitza osoko etengabeko prestakuntza lantzeko. Testuinguru
formaletan, ez-formaletan eta informaletan gauzatzen da etengabeko prestakuntza.
Europako Batzordeak (2006) honela definitu du “ikasten ikasteko” konpetentzia:
“Ikaskuntzari ekiteko eta ikasten saiatzeko trebetasuna da, nork bere
ikaskuntza antolatzekoa eta denbora eta informazioa eraginkortasunez
kudeatzekoa, bai bakarka, bai taldeka. Konpetentzia hau izateko, nork bere
ikaskuntza-prozesuaz jabetu behar du, ezinbestekoa da ikasle bakoitzaren
ikaste-beharrizanez jabetzea, eskura dauden aukerak zehaztu behar dira eta
oztopoak gainditzeko gai izan behar da, ikaskuntza arrakastaz amaitzeko.”.
175/2007 Errege Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren
curriculuma sortu eta ezartzekoak, honela azaltzen du “ikasten eta pentsatzen
ikasteko” konpetentzia 6.2. artikuluan:
“Ikasten eta pentsatzen ikastea, informazioa interpretatzen, sortzen eta
ebaluatzen ikasiz, erabakiak hartzen eta arazoak konpontzen ikastea, ikasketaeta lan-ohiturak eta ikasketa-estrategiak barneratuz, eta jakintza zientifikoko
eta matematikoko metodoak aplikatzen ikastea, ezagutzaren eta
esperientziaren eremu ezberdinetan arazoak identifikatzeko eta konpontzeko”.
Errealitaterako lehenengo hurbilketa holistikoa da, eta intuizioz egiten da, orokorki,
emozioaren partaidetza handiarekin. Oinarri horren gainean pentsamendu arrazional
analitiko eta kritikoa erabiltzen da (pentsamendu konbergentea), pentsamendu
intuitiboa onartzeko edo baztertzeko. Sormenezko pentsamendua (pentsamendu
dibergentea), era berean, ez da ezerezetik sortzen, pentsamendu intuitiboa eta
arrazionala nahastuz baizik. Orain, banan-banan aztertuko ditugu errealitatera
hurbiltzeko moduak, baina praktikan, pentsamendu intuitiboa, analitikoa, kritikoa eta
sormenezkoa lotuta daude eta sekuentzia bat osatzen dute. Hala ere, trebetasun
horiek banaka eta sistematikoki landu daitezke, berariazko prozeduren eta tekniken
bitartez.
Ikasten eta pentsatzen ikasteko xede handi hori ez da bat-batean lortuko, eskuhartze kontziente, programatu, etengabe eta ebaluagarri baten bitartez baizik.
“Ikasten eta pentsatzen ikasteko” konpetentziak, orain azalduko ditugun osagaiez
gain, osagai horiei guztiei zeharka eragiten dien beste osagai bat barne hartzen du,
norberaren ikaskuntza-prozesu propioak kudeatzearen eta erregulatzearen
kontzientziaren osagai metakognitiboa, eta osagai hori norbera izaten ikasteko
konpetentzian adierazten da argiro. Azkenik, konpetentzietan oinarritutako
hezkuntzaren ikuspegitik, funtsezkoa da erabakiak hartzeko prozesura transferitzea
ikasitakoa eta arazo-egoerak konpontzeko erabiltzea. Hori horrela izanda, ikasitakoa
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askotariko egoeratara transferitzeko eta hainbat ingurunetan aplikatzeko adibideak
proposatu behar dira.
Osagaiak
Konpetentzia honen osagaien artean, honako trebetasun edo abilezia hauek
nabarmentzen dira:
1. osagaia.- hainbat iturritan (inprimatuak, ahozkoak, ikus-entzunezkoak, digitalak...)
informazioa bilatzea, aukeratzea eta erregistratzea, eta iturrien egokitasuna ebaluatzea.
Datuen edo elementuen multzo bat da “informazioa”, errealitateari esanahia
emateko baliagarri izan daitekeena, hautematen edo interpretatzen den neurrian.
Informazio-iturriak bizitza bera bezain askotarikoak dira, eta zentzumen guztiak dira
haien kanalak.
Honako hauek dira informazio lortzeko ohiko urratsak:
1. Informazioaren beharrizana eta helburuak zehaztea: zertarako behar dut
informazioa? Zer informazio behar dut? Zer informazio dut eta zein dut
baliagarri? Zer zehaztasun izan behar du informazioak?
2. Bilaketaren baldintzak zehaztea: gaia, lotutako gaiak, hitz giltzarriak,
argitaratze-data, hizkuntza, egileak eta gainerakoak.
3. Iturria eta bilaketa-modalitatea hautatzea: aurretiko ezagutzak, behaketa,
ahozko euskarriak (inkestak, elkarrizketak...), euskarri idatziak (hiztegiak,
entziklopediak, liburutegietako katalogoak, bibliografia-fitxak...), euskarri
elektronikoak eta hipertestualak...
4. Lortutako informazioa balioestea eta hautatzea: betetzen al ditu lortutako
informazioak aurrez ezarritako beharrizanak eta helburuak?
5. Lortutako informazioa gordetzea eta, horrela behar badu, zabaltzea:
bilaketa-modalitate eta euskarri bakoitzari dagozkion prozedurak erabili
behar dira.
Gaur egun, informazioaren eta komunikazioaren teknologiei esker, era
esponentzialean handitu da eskuragarri dugun informazio multzoa, eta bizkortu egin
dira informazioa aurkitzeko moduak. Informazioa eskuratzea errazten dute euskarri
berriek, baina prozedura egokiak erabili behar dira birtualtasun hori errealitate
bihurtzeko, informazio baliagarria eta fidagarria eskuratzeko eta informazio-metan ez
galtzeko.
Osagai honen balio eta jarrera nabarmenak dira jakintzarekiko jakin-mina izatea eta,
behaketaren bidez, ezagutza bilatzea, informazioa gordetzeko antolamendu egokia
izatea eta ikastea errazteko ingurunea sortzea, hainbat iturritan ulermenezko bilaketak
egitea eta, horren bidez, ikaskuntzaz gozatzea, norberak gogoko duelako ikastea eta
informatuta izatea.
2. osagaia.- informazioa ulertzea, buruz ikastea, eta ulertutakoa adieraztea
(pentsamendu analitikoa)
Irakasteko eta ikasteko prozesuaren funtsezko fasea da informazioa ulertzea, ulertu
beharra baitago jakiteko. Jakina da ikasleek, maiz, ez dutela ikasten, ulertzeko
zailtasunak dituztelako eta ulertze-erroreak izaten dituztelako. Zerbait ulertu den
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jakiteko irizpiderik fidagarriena da ikustea norbait gai dela ikasi duen hori erabiltzeko
eta aplikatzeko. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia lantzean, curriculumedukiak (adierazpen, prozedura eta jarrerazkoak) menderatu eta barneratuko ditu
ikasleak, ekintzak, gertaerak eta teoriak aztertuko ditu, eta ulertu duela erakutsiko du
esaten eta egiten duen guztian.
Informazio argia eman behar zaie ikasleei, hori baita ulertzea errazteko bidea, eta,
orobat, haien garapen-mailara eta aurrez dituzten ezagutzetara egokitutako
informazioa eman behar zaie.
Informazioa modu adierazgarrian interpretatzeko konpetentzia eskuratzen da
norberak argi eta garbi ulertzen dituenean era guztietako ezagutzak (berriak edo
norberak ikasgai jakin bati buruz aurretik dituen ezagutzen osagarriak), haiek modu
pertsonal eta ulergarrian azaltzen dituenean, eta beste egoera batzuetara estrapola
ditzakeenean. Konpetentzia horren baitan, prozesatu egin behar da informazioa –hau
da, informazioa eskuratzeko, irudikatzeko, eraldatzeko, gordetzeko eta nahierara
berreskuratzeko gai izan behar du norberak–; eta horrez gainera, oinarrizko prozesu
mentalak gauzatu behar dira, hau da, norberak gai izan behar du argudioen
elementuak identifikatzeko, antzekotasunak eta ezberdintasunak alderatzeko,
ezaugarri komunen araberako sailkapenak egiteko, zatiak eta osotasuna
erlazionatzeko, zatiak berrantolatu eta ikuspegi berri bat emateko, informazioa irizpide
jakinen arabera sekuentziatzeko, eta, azkenik, ideien eta jokabidearen oinarrian zer
arrazoi eta ondorio dauden aztertzeko. Ikasten ikasteko, eragiketa mental horien
prozedurak erabili behar dituzte ikasleek, eta, horrekin batera, ikasteko hainbat
teknika baliatu behar dituzte; hala nola, azpimarratzea, oharrak hartzea, kontzeptuzko
eskemak eta mapak egitea, denbora-lineak eta mnemoteknia.
Ulertutakoa adieraziz edo jakinaraziz baino ezin da behatu eta ebaluatu eragiketa
mentalen bidez osatutako irudikapenen emaitza. Ikasleek zer neurritan ulertu duten
jakingo dugu beren hitzez adierazten dutenean ulertu beharrekoa, ulertu beharreko
hori deskribatzen, definitzen, laburbiltzen eta aurkezten dutenean, ikasitakoa
erabiltzen dutenean eta ikasitako hori beste egoera batzuetara transferitzen dutenean.
Edonola ere, informazioaren ulermen-maila mailakatua izango da beti. Errealitatearen
ulermena mugatua da beti, eta hura ulertzetik gertuago edo urrunago gera daitezke
ikasleak.
Osagai honekin lotutako balioen eta jarreren artean, honako hauek nabarmen
daitezke: ezagutza bilatzea ikerketa sistematikoaren eta intuizioaren bitartez,
errealitatea hobeto ulertzeko; ulermen-akatsak naturaltasunez onartzea; eta ideiak eta
datuak jakinarazi eta trukatu nahi izatea.
3. osagaia.- informazioa ebaluatzea eta nola ebaluatu den adieraztea
(pentsamendu kritikoa)
Informazioa ebaluatzeko parametroak askotarikoak dira oso: iturrien
fidagarritasuna, objektibotasuna, argitasuna, sormena, balio estetikoak, balio etikoak
eta beste hainbat alderdi balora daitezke. Informazioa ebaluatzeko hartutako irizpidea,
kasu honetan, argudioen eta arrazoibidearen logika erabiltzea da, baita horren
pertsuasio-indarra ere.
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Egunero izaten dira eztabaidatzeko eta iritziak kontrastatzeko egoerak, bai kaleko
eguneroko bizitzan –elkarrizketa, bilera eta hedabideetan–, bai bizitza akademikoan,
zalantzak eta interpretazio kontrajarriak argitzeko. Argudioak erabili eta ebaluatzeko
prozedurek garrantzi handia dute eguneroko bizitzan, bizitza akademikoan eta lanesparruan. Ondorio faltsuak ateratzen dira maiz, premisak faltsuak direlako edo
arrazoibideak zuzenak ez direlako. Pentsamendu kritikoaren gaitasun beharbeharrezko hori garatzeko, jakintza zorrotzaren arauak ezagutu behar dira eta
ilusioaren zein falaziaren engainuak hauteman behar dira.
Informazioa ebaluatzeko konpetentzia izango du ikasleak, baldin eta gai baldin bada
ideien sendotasuna eta ekintzen baliozkotasuna arretaz aztertzeko, ondoren horiek
onartu edo baztertzeko. Ebaluazioak hauek behar ditu funtsean: a) pentsamendu
kritikoaren hainbat trebetasun gauzatzea; hala nola, informazio-iturri bat fidagarria ote
den ikertzea, gertatzen dena zerk eragiten duen interpretatzea, izan litezkeen
ondorioak aurreikustea, emaitzak orokortzea, arrazoiei buruz analogikoki arrazoitzea
eta ondorioak ateratzea aldez aurretik formulatutako premisak oinarri hartuta; b)
kanpoko irizpide objektiboak eta adituen ikuspuntuak baliatzea, batez ere gaiari
buruzko ezagutzarik ez badago; c) argudio baten alde onen eta txarren gaineko
azterketaren aurrean jarrera mental irekia, malgua, zintzoa eta gogoetatsua ezaugarri
duen bizi-estiloa izatea, eta, horrez gain, aldatzeko jarrera ona izatea, baldin eta
egindako balorazioaren gaineko ebidentzia berriak agertzen baldin badira. Trebetasun
horiek guztiek printzipio komun bat dute; izan ere, judizio bat onartu aurretik, arrazoi
sendoetan oinarrituta dagoela egiaztatu behar da, eta horrela izan ezean, ez da onartu
behar. Konpetentzia hori funtsezkoa da informazio berria ondorioztatzeko, norberaren
eta lanbidearen eginkizunak egoki gauzatzeko, eta xedeak eraginkortasun handiz
lortzeko.
Gaur egun, azaldutako ikuspegia indarrean den arren, aberastu egin da
argudiatzearen esparrua, komunikazioaren ikuspegi pragmatiko eta soziokulturalaren
haritik. Ikuspegi horrek, argudioen arrazoizkotasuna ez ezik, haien eraginkortasuna eta
pertsuasio-indarra zein diskurtsoaren dimentsio afektiboa ere balioesten ditu. Kasu
guztietan, solaskidea behar duen gizarte-ekintza bat da argudiatzea, eta komunikazio
dialogikoko egoera batean gauzatzen da, hizkuntza diskurtsiboaren bitartez. Osagai
pragmatiko-diskurtsiboak hiru dimentsio ditu, soziolinguistikoa (mezuak hainbat
gizarte-testuingurutan egoki sortu eta jasotzeari dagokion dimentsioa da), pragmatikoa
(mikrofuntzio komunikatiboak eta interakzio-eskemak hartzen ditu), eta diskurtsiboa
(makrofuntzio testualak eta genero diskurtsiboekin lotutako gaiak hartzen ditu).
Osagai pragmatiko-diskurtsiboaren balio eta jarreren artean, nabarmentzekoa da
pentsamendu logikoaren arrazoizkotasunaren balioa, emozioak arrazoiaren zein
komunikazio zorrotzaren ikuspegitik kontrastatzen dituen aldetik.
4. osagaia.- ideiak sortzea, aukeratzea eta adieraztea (pentsamendu sortzailea)
Informazioa sortzeko konpetentzia izango du ikasleak, baldin eta prozesu
kognitiboak, aurretiko ezagutzak, nortasun-ezaugarriak eta motibazioa konbinatu,
egokitu eta aplikatzen baldin baditu, ideia ugari, askotarikoak, baliagarriak,
kualifikatuak eta garrantzitsuak sortzeko. Ideia horien adierazpen dira, besteak beste,
arazoen askotariko proposamenak egitea, erabakiak hartzeko unean hainbat aukera
formulatzea, gertatzen ari dena zerk eragiten duen azaltzeko hipotesiak egitea eta
norberaren ekintzen edo inguruan izandako gertakarien ondorioak aurreikustea.
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Ekintza sortzailearen funtsezko eragilea da irudimen aktiboa, aparte dauden
elementuen artean egin daitezkeen asoziazio mental guztiak egiten baititu; asoziazio
horiek, zenbaitetan, metafora bilaka daitezke. Lotura horien bidez, informazio
semantikoaren, episodikoaren, numerikoaren, prozedurazkoaren eta espazialaren
buru-irudikapen bereizgarriak sortzen dira. Gertatu direnak ulertzen laguntzen dute
norberak sortutako ideiek, planteatutako egoerari erantzuna ematen, nork bere
jokabidearen ardura hartzen eta autokontzeptu positiboa eta autoestimu baliotsua
garatzen.
Askotarikoak dira ideiak sortzeko prozesuak eta haien emaitzak, baita dituzten
konplexutasun-mailak ere, eta ezin dira, hortaz, eskema bakar batean azaldu. Hala eta
guztiz ere, sorkuntzaren fenomenoa oro har azaltzeko eta ulertzeko, baliagarria da
4Pak aipatzea (produktua, prozesua, pertsona eta presioa):
•
•

Produktua: ideia sortzaileen ezaugarri dira berritasuna, originaltasuna, balioa
eta funtzionaltasuna.
Prozesua: sortzeko prozesuan honako fase edo urrats hauek bereizten dira:
- Prestatzeko fasea: helburuak ezartzen dira eta informazioa lortzen da.
- Ideia berriak sortzeko fasea: ideiak sortzeko teknikak erabiliz (ideia-jasa,

mapa mentalak, sinektika, diagramak, AMIA, pentsatzeko sei kapelen
teknika...) eta irudimena aske utziz, ideiak eta ideien arteko asoziazioak
sortzen dira inolako mugarik gabe (pentsamendu dibergentea, alboko
pentsamendua).
- Ideia berriak inkubatzeko fasea: ideia berriak multzo edo familiatan
sailkatzen dira pentsamendu ulerkorraren prozedurak eta teknikak
erabiliz; ideia horiek erlazionatzen, konparatzen, aztertzen eta
laburbiltzen dira, ideia-unibertsoa modu antolatuan osatuta
(pentsamendu konbergentea).
- Argialdi- edo deskubrimendu-fasea: ideia inkubatu eta lantzeko aldi labur
edo luze baten ondoren, elkartu egiten dira ideia sakabanatuak, eta
zentzu berria hartzen dute.
- Ebaluatzeko fasea: pentsamendu kritikoaren prozedurak erabiltzen dira,
ideia berria ezarritako helburua lortzeko egokia den baloratzeko
(pentsamendu konbergentea).
•

Pertsona: pertsona sortzaileen ezaugarri dira pentsamendu-malgutasuna eta
ideien arteko loturak eta analogiak egiteko erraztasuna; nortasunaren
ikuspegitik, nork bere buruaren kontzientzia, independentzia, ausardia,
umorea, nork bere buruaren kontrola eta zehaztugabetasuna onartzea; eta
ezagutzaren ikuspegitik, unean-unean landutako gaiari eta ideiak sortzeko
teknika eta prozedurei buruzko informazio deklaratiboa edukitzea.

•

Presioa: ideiak sortzeko giroa errazten duten baldintzak eta egoerak
adierazten ditu. Ikuspegi pedagogikotik, giro sortzailea laguntzen dute ikasteko
egoera ireki eta malguek. Antolamenduaren ikuspegitik, espazioa eta denbora
malgutasunez antolatzen laguntzen dute. Ikuspuntu sozialetik, berriz,
ikastetxeek eta familiek sormenaren balioespen ona egitea.
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Prozesu sortzaileak lotura estua du egiteko eta ekiteko erabakiak hartzeko
prozesuarekin, eta ezin da bereizi aurretik aipatu ditugun pentsamendu analitikoarekin
(deskribapena, azalpena...) eta kritikoarekin (argudiatzea, justifikatzea) lotutako
komunikazio-prozesuetatik. Komunikazio sortzailerako konpetentzia dugu aztergai atal
honetan.
Pentsamendu sortzailea kanal ugariren bidez adierazten da, gorputzaren,
musikaren, plastikaren, hizkuntzaren eta bestelako adierazpen-kanalen bidez, bai
horietako bakar baten bidez, bai horietako batzuen bidez. Hizkuntza-komunikazioaren
barruan, adierazpen-modu guztiek dute sormenaren arrastoa neurri handiagoan edo
txikiagoan: norberaren komunikazioak (egunerokoak, agendak...), komunikazio
funtzionalak (eskutitzak, eskabideak, elkarrizketak, jarraibideak...) eta pertsuasiorako
komunikazioak (iritzia, publizitatea, iragarkia, eslogana...). Hala ere, irudimena eta
fantasia bitarteko dituela, pentsamendu dibergentearen edo albokoaren bidez
adierazten da sormenaren arrastoa, sorkuntza poetikoaren, ipuinen, txisteen, hitzjokoen eta antzeko formulazioen bidez, besteak beste. Euskal Herriko kulturaeremuan, pentsamendu sortzailearen adierazpen pribilegiatua da bertsolaritza.
Osagaiarekin lotutako balioen eta jarreren artean, nabarmentzekoak dira ideia
berriak garatzeko eta adierazteko sormena eta ideia horiek naturaltasunez adierazteko
askatasuna, hitzezko eta hitzik gabeko adierazpen-moduak erabiliz.
5. osagaia.- baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa baliatuz
eta beste egoera batzuetara transferituz.
Konpetentziaren definizio-osagaiak dira jakintza eta baliabideak modu
estrategikoan mobilizatu eta baliatzea, erabakiak hartu eta arazoak konpontzeko.
Eremu jakin batean ikasten jakiteko, ezagutza berriak eskuratzeko eta bereganatzeko
gauza izan behar du pertsonak, eta eremu horren berezko gaitasunak eta trebetasunak
menderatu behar ditu. Ikasten ikasteko konpetentzian ezagutza-transferentziak izan
daitezke eremu batetik bestera, baina eremu batean ikasten jakiteak ez du esan nahi,
ezinbestean, beste batean ikasten dakigunik. Horrenbestez, eremu formalaren arloen
eta ikasgaien irakaskuntza-esparruan eta eremu ez-formal eta informalekoen
irakaskuntzaren baitan eskuratu behar da konpetentzia hau.
Ikasleak jokabide estrategikoa izango du, baldin eta ikasteko modurik egokiena
hautatzen badu informazioa barneratzeko, sortzeko eta balioesteko prozesuetan, eta
hura bat baldin badator ezarritako helburuarekin. Eta, azkenik, ikasitakoaren
transferentzia iristen da –ikaskuntzaren funtsezko elementua da hori–, ikasitakoa
askotariko egoeratara transferitzeko adibideak emanez eta ikasitako hori hainbat
ingurunetan erabiliz. Lau dimentsio horiek baliagarri dira gizakien ahalmen
kognitiboaren garapena bermatzeko, ikaskuntza-prozesua errazteko eta ikasleak gero
eta pertsona arduratsuagoak izateko beren judizioen eta jokabideen gainean.
Osagai honi lotutako balioen eta jarreren artean, nabarmentzekoak dira ikasitako
baliabideak egoera eta zeregin berrietan erabiltzeko ekimena, baldintza eta egoera
aldakorretara bizkor egokitzeko moldagarritasuna eta malgutasuna, eta kanpotik
ezarritako xedeak eta aurreikuspenak betetzen dituzten zereginak, jarduerak eta
proiektuak gauzatzeko produktibitatea.

