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Araitz Uskola Ibarluzea 

 EHUko zientzia didaktika irakaslea  

 

• Zientzietan doktorea 2001 urtean. 

• Bigarren Hezkuntzan 3 urtez ordezkapenak egiten egon ostean, UPV/EHUko Matematika eta 

Zientzia esperimentalen didaktika sailean lanean 2003tik, irakaskuntzan eta ikerketan: 

Zientzien didaktikan Lehen Hezkuntzako titulazioetan, Ingurumen Hezkuntzan Gizarte 

Hezkuntzako titulazioan. 

• Arlo horietan jorratzen ditu ikerketak ere, eta gaur egun batez ere argumentaziorako eta 

ikerketarako gaitasunen garapen prozesua da bere interes gune nagusia. 

—  

  



 

Zientzien irakaskuntzaren inguruan egin diren azterketen arabera, gaur 

egun zientziak lantzen ari diren ikasgela batean sartuz gero batez ere 

ikasleen errealitatetik urrun geratzen diren kontzeptu abstraktuak lantzen 

direla ikusiko genuke eta oso zientzia gutxi egiten dela. Honek esan nahi du 

haurrek ez dutela lortzen zientzia zer den ezagutzea, ez dutelako “zientzia 

bizitzeko” aukerarik. Egoera gaiztotzen duen beste faktore bat da, ezagutu 

duten “zientzia”rekiko interes gutxi erakusten dutela, eta beraz aukeratzeko 

sasoia heltzen zaienean asko aldendu egiten direla zientzietatik, benetan 

zertan datzan ezagutzeko aukerarik izan gabe. 

Gainera, azterketek diotenez, ez dutenez zientziarik egiteko aukerarik ez 

dira gaitasun zientifikoan trebatzen. Aurrekoa kontuan hartuta, 

irakaskuntzaren egoeraren azterketa egiten duten egile desberdinek 

aldaketak proposatu dituzte arlo desberdinetan, besteak beste, landu 

beharreko edukietan, erabili beharreko metodologian eta hauekin 

elkarreraginean dagoen ebaluazioan Gaitasun zientifikoa garatzeko 

praktikatu egin behar da esanez laburtu dezakegu proposamenek 

metodologiari dagokionez esaten dutena, hau da zientzia ikasteko zientzia 

egin behar dela. Eta gaitasunaren osagai desberdinei begiratuz, 

ikerketarako gaitasuna eta argumentatzeko gaitasuna dira garatu beharreko 

eta askotan ahaztutako batzuk. 

Honek esan nahi du aukerak eman behar zaizkiela ikasleei mundu 

naturalaren inguruan galderak planteatzeko, galderak nola aztertu 

pentsatzeko, ikerketak burutzeko edo/eta diseinatzeko, datuen 

interpretazioa egiteko, datuak izanda hauen inguruan eztabaidatzeko eta 

ondorioak ateratzeko, beraien artean hitz egiteko, gai soziozientifikoen 

inguruan eztabaidatzeko, teoria edo eredu zientifikoen ooinarrian dauden 

datuak ezagutzeko, ereduak eta datuak kontrajartzeko… Zorionez, zientzien 

irakaskuntzan lan egiten duten hainbat ikerlarik eta irakaslek aspalditik egin 

dituzte ahaleginak honelako proposamenak aurrera eramateko ikasgeletan, 

eta beraiek egindako lanari esker adibide interesgarriak ditugu. 

Gerta daiteke, eta emaitza positiboa izango litzateke, zientzia eginez 

ikasleen zientziarekiko interesa handitzea ere. Dena dela, ezin dugu ahaztu 

derrigorrezko hezkuntzan zientzia ikasteak hainbat helburu dituela, eta gaur 

egun gaitasun zientifikoaz hitz egiten duten dokumentu guztietan aurki 

dezakegun modura, hiritar kritikoak garatzeko egin dezakeen ekarpena dela 

balioa ematen diona. Beraz, hiritar kritikoak garatzeko dituen aukera horiek 

kontuan hartu eta aprobetxatu egin beharko lirateke, gaitasun zientifikoa 

definituta dagoen modura garatuz ikasleengan.•  


