Harrera

Eremuak

Mintegia

Proiektua

Tailerra

Nor bezalakoa
izan nahi duzu?

Itxiera

Harrera

Ikasteko grina piztea,
egitekoak planifikatzea
eta norbera nola dagoen
ohartzea.

Mintegia

“Jakintzaren” oinarrizko
kontzeptuak eta prozedurak
ikastea.

Proiektua

Iragana ezagutzea, oraina
ulertzea eta, konpetentzietan
oinarrituta, etorkizuna
amestea.

Tailerra

Diziplinarteko lana
egitea, pertsonak
“izatera” iristeko.

Ikaskuntza Testuinguru Berria

Salle

Bizi ezazu!
La Salle ikastetxeen erreferentzia markoa da
ITB eta ikaskuntzaren oinarrian jartzen ditu
konpetentziak, esperientziak, ikaskuntza
zeharkakoa eta instrumentala, izaera
soziala eta adaptazioa; betiere, ikastetxe
bakoitzaren testuingurura moldatuta.

Itxiera

Estrategia eta prozesu
metakognitiboak erabiltzea,
ikasitakoa laburbildu,
integratu eta ospatzeko.

a

lasalleikastetxeak.org

Ikaskuntza Testuinguru Berria

a

Salle

Hezkuntza
eraldatuz,
mundua
eraldatzen
dugu.

ITB Ikasketa Eremuak
eta Narratibak
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Ikasketa
eremuak eta
narratibak
Ikaskuntza Testuinguru Berria

a

Narratibak

Ezagutza eremu guztiek batera lan
egiten dute eta bakoitzak bere
ikuspegi propioa ematen du.

Izarrak

Ibaien altzoan

Life

Nike

Diversity

Aedificare

Aniztasuna: ebidentziatik
beharrizanera.

Erromaren oinordeko:
hiria eta kultura.

Klanak

Aztarnak

Espeziearen humanizazioa:
arian-arian gauzatutako
kontzeptu konplexua.

Mundu jasangarria
amesten dugu.

Izarren, konstelazioen,
pertsonen eta gertakarien
unibertsoan murgiltzen gara,
denboraren hastapenetik.

Antzinako kulturen
loria eta ondarea:
Mesopotamia eta Egipto.

Salle

Ikaskuntza Testuinguru Berriak (ITB) hiru
a Salle
zutabe ditu: neurozientziak garunaren
funtzionamenduaz egin dituen aurkikuntza
berriak, gure gizarte errealitatea eta La Sallek
hezkuntzaren esparruan duen eskarmentu
handia.
Nuevo Contexto de Aprendizaje

Eskolan harrerak, mintegiak, tailerrak,
proiektuak eta itxierak erabiltzen ditugu,
eta ikasgelako eguneroko jardunean, berriz,
ikasketa eremu horietan egokiena aukeatzen
dugu, jakin beharrekoa jakiteko, egiten jakiteko
eta izaten jakiteko.
Ikas narratibek, bestalde, ikasgelako jarduna,
denbora eta curriculum edukiak antolatzen
dituzte, ikasketa integrala eta integratua
errazteko.
Gure munduaren funtzionamendu bera dute
narratibek. Gai bakarreko irakasgaien ikuspegi
zurruna gainditu eta diziplina anitzeko marko
elkarri konektatuak erabili behar dira gure
mundu globalean, gure historiaren eta orainaren
gakoak ulertu eta etorkizuna marrazteko.

Biziaren iturburu,
zientzia eta kooperazioa
ditugu bereizgarri.

Garaipenaren jainkosa
grekoa: garaitu ala irabazi?

