
 

 

 

 

Zer zientzia irakatsi gaur egun 

eta zertarako?  
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Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa (UAB) Zientzia Kimikoetan doktorea 

(Kimikaren Didaktika) Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan (UAB). 

Unibertsitateko katedradun emeritua. Zientzien Didaktikaren irakaslea Bigarren 

Hezkuntzako irakasleen hasierako prestakuntzako ikasketetan, Lehen Hezkuntzako 

irakasleen prestakuntzako ikasketetan eta UABko doktoretza-ikasketetan.  Lan-

eremua erlazionatuta dago curriculumaren garapenarekin, ingurumen-

hezkuntzarekin, ebaluazioarekin eta hizkuntzarekin lotutako ororekin ikaskuntza 

zientifikoari dagokionez, betiere, ikerketaren, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 

irakasleen hasierako prestakuntzaren eta etengabeko prestakuntzaren arteko 

harremana optimizatu nahian. Enseñanza de las Ciencias aldizkariaren 
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Geure buruari galdera hauek egin diezazkiokegu: Zein da gaur egun 

eskoletan ikasi beharreko zientzia? Nolatan aldatu dira hain gutxi, urteetan 
zehar, irakasten eta ebaluatzen ditugun edukiak, kontuan izanda gizartea 

eta ezagutza oso azkar bilakatu direla?  
 

Zientzia esperimentalek, historian zehar gizadiak sortutako kulturaren 
zati diren aldetik, ikasleengan erantzun zientifikoak bilatzea eragin 
dezakete, hain zuzen ere, munduko fenomenoekin dugun zuzeneko 

kontaktuak sortzen dituen galderen erantzunak. Beraz, zientzietako eskolen 
helburu nagusia ikasleei laguntzea izango da: galderak egiten, ikuspuntuak 

baieztatu edo ezeztatuko dituzten datuak eta frogak bilatzen, eta zer eta 
zergatik gertatzen den ulertzen. Eta kontuan izanda, betiere, helburu 
nagusia mundu naturalari eta gizakiok bertan sortzen ditugun aldaketei 

buruzko erabaki arduratsuak hartzeko gai izatea dela, zientziak berezko 
dituen ezagutza, prozedura eta estrategietan oinarrituta. Hori da, hain 

zuzen, gaitasun zientifikoa. 
 

Une hauetan oso beharrezkoa da curriculuma berrikustea; izan ere, bi 
memoria dauzkagu –barnekoa eta kanpokoa–, eta horri esker ikas 
ditzakegu jakintza berriak, interesgarriagoak eta emankorragoak. Geure 

buruari galde diezaiokegu ba al duen zentzurik datuak memorizatzen 
ikasgeletan horrenbeste denbora emateak, jakinda, batetik, irakasleok ere 

ez ditugula datu horiek gogoratzen (aurrez liburuan begiratzen ez baditugu 
behintzat), eta bestetik, Interneten erraz aurkituko ditugula. Inoiz baino 
beharrezkoagoa izango da, berriz, alde guztietatik iristen zaigun informazioa 

ulertzeko eta kritikoki aztertzeko aukera ematen diguten ezagutzak 
barneratzen irakastea. Planeten izenak jakiteko, ikasleei ez die inork hori 

erakutsi beharrik, baina Eguzkiaren inguruan zergatik biratzen duten eta 
zergatik ez diren erortzen ulertzeko, irakasleok ezinbestekoak gara.  

 

Horrek guztiak galdera hau egitera garamatza: Zein dira, gaur egun, 
ikasi beharreko jakintzak? Horri buruz hausnartuko dugu, argudio onak izan 

ditzagun, iraganera garamatzan hezkuntza-lege berriaren tranpan ez 
erortzeko. 

 

 
 

AZTERTZEA, IKASKUNTZA ZIENTIFIKOAREN ARDATZ  
 
 

Zientziak irakasteak berarekin dakar ikasgelan eskola-jarduera 
zientifiko bat egitearen erronka. Jarduera horren dimentsioetako bat 

aztertzea da; hau da, gai izatea iker daitezkeen galderak pentsatzeko, 
horiek erantzun ahal izateko prozesuak diseinatzeko, gure iragarpenak eta 
hipotesiak baieztatu edo ezeztatuko dituzten ebidentzia esperimentalak 

jasotzeko, eta horietan oinarrituta ondorioak ateratzeko.  
 

Sarritan, hipotesiak aurkezteko eskatzen diegu ikasleei, baina benetan, 
aurrez dituzten ideiak adierazteko edo iragarpenak egiteko eskatzen diegu. 
Hipotesi batek ezagutza teoriko bat du abiapuntu, eta hura berrikustea du 

helburu. 1985ean, Rosalind Driver-ek zalantzan jarri zuen “Entzun eta 



 

 

ahaztu egiten dut, ikusi eta gogoratu egiten dut, egin eta ulertu egiten dut” 

esaera zahar ezaguna; haren esanetan, eginez ulertzen dena hasi baino 
lehen ulertzen zena da (hau da, aurretiko ideiak berresten dira).  

 
“Zientzia egiteak” ez dakar esperimentatzea soilik, baita eredu 

teorikoen arabera pentsatzea eta komunikatzea ere. Pertsona zientifikoek 

laborategian adina zientzia egiten dute biltzarretan hitz eginez eta 
eztabaidatuz, eta bildutako frogak ideiekin batera antolatzen dituzten 

artikuluak idatziz. Beraz, aztertzea benetako eskola-jarduera zientifikoa 
izango bada, sustatu egin behar du pentsatzearen, egitearen eta 
komunikatzearen arteko erlazioa. 

 
Hitzaldi honetan, ikasleengan ezagutzeko gaitasuna sustatzen duten 

ikasgelako jarduerak aztertuko ditugu, eta gogora ekarriko dugu, irakasten 
dugunok aztertzaileak ez bagara, zaila izango dela gure ikasleak hala izatea. 

 

 

 

 

ARGITALPENEN AUKERAKETA 

Acher, A., Arca, M., & Sanmartí, N. (2007). Modeling as a teaching 

learning process for understanding materials: A case study in primary 

education. Science Education, 91(3), 398-418 or. 

Furman, M., Barreto Pérez, M.C., & Sanmartí, N. (2013). El proceso de 

aprender a plantear preguntas investigables. Educació Química, 14, 1-16 or. 

Garriga, N., Pigrau, T., & Sanmartí, N. (2012). Cap a una pràctica de 

projectes orientats a la modelització. Ciències, 21, 18-28 or. 

Jiménez Aleixandre, M. P., Sanmartí, N., & Couso, D. (2011). 

Reflexiones sobre la ciencia en edad temprana en España: la perspectiva de 

la enseñanza de las ciencias. In COSCE (Argit.), Informe ENCIENDE (5774 

or.). Madril. Rubes Editorial. 

Merino, C., & Sanmartí, N. (2008). How young children model chemical 

change. Chemistry Education Research and Practice, 9, 196-207 or. 

Oliveras, B., Sanmartí, N., & Márquez, C. (2011). Aprender a leer 

críticamente. Alambique, 70, 37-45 or. 

Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la educación 

secundaria obligatoria. Madril. Síntesis argitaletxea.  

Sanmartí, N. (2007). Evaluar para aprender. 10 ideas clave. 

Bartzelona. Graó argitaletxea. (euskarara eta portugesera itzulita) 

Sanmartí, N., & Márquez, C. (2011). Enseñar a plantear preguntas 

investigables. Alambique, 70, 27-36 or. 

Sanmartí, N., Burgoa, B., & Nuño, T. (2011). ¿Por qué el alumnado 

tiene dificultades para utilizar sus conocimientos escolares en situaciones 

cotidianas? Alambique, 67, 62-69 or. 


