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TESTUINGURUA

1. ELORRIO INSTITUTUA ZENBAKITAN

2. HEZKUNTZA PROIEKTUA

3. IBILBIDEAREN LABURPENA

4. EKIMENAK
a. ZIENTZIA HEZKUNTZA:

i. Parte hartzeak

ii. Irteerak eta Hitzaldiak

b. ROBOTIKA:

i. Curriculamaren barruan

ii. Hauspoa garaian

c. EKINTZAILETZA:

i. Egin eta Ekin proiektua



Elorrio Institutua zenbakitan

● Ikasle kopurua: 216

● Irakasle kopurua: 32

● Ikastalde kopurua: 11

● Familia kopurua: 

● Zerbitzuak: 
○ Jantokia: 100 bazkaltiar 

○ Garraioa: 3 linea

Ikasle kopuruaren grafikoa txertatu



HEZKUNTZA PROIEKTUA



IBILBIDEAREN LABURPENA

Zientzia Hezkuntza proiektuan egindakoak:

● Zientzia Azokan parte hartzea

● Hitzaldiak Institutuan

● Irteerak ikasleekin Unibertsitatera

● …

Robotikan egindakoa:

● Hauspoa garaian eskainitakoa

Ekintzailetza:

● EGIN eta EKIN proiektua 

● www.elorrioinstitutua.eus

● https://youtu.be/IPouN_jP9Vg

● https://youtu.be/QhKHjwvrmoQ

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

39089929830/in/album-

72157688949700040

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

40857632712/in/album-

72157693907813704

http://www.elorrioinstitutua.eus
https://youtu.be/IPouN_jP9Vg
https://youtu.be/QhKHjwvrmoQ
https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/39089929830/in/album-72157688949700040
https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/40857632712/in/album-72157693907813704


ZIENTZIA HEZKUNTZAN eta 
KONPETENTZIAK

. TEKNOLOGIARAKO 

KONPETENTZIA

Arazo teknologikoak

zehaztasunez hautematea eta

mugatzea, eta horiek

konpontzeko irtenbideak

diseinatzea, jakintza

teknologikoak eta gainerako

jakintza-adarretakoak erabilita

edota objektuak zein sistemak

aztertzeko metodoaren bidez

eskuratutako jakintzak baliatuta,

irtenbide horien plangintza eta

gauzapena eraginkorra,

sortzailea eta lankidetzan

gauzatutakoa izan dadin.

ZIENTZIARAKO 

KONPETENT

ZIA 

Jakintza eta metodologia

zientifikoa modu

koherentean, egokian eta

zuzenean erabiltzea sistema

eta fenomeno naturalak

interpretatzeko, eta aplikazio

zientifiko teknologikorik

esanguratsuenak erabiltzea

hainbat testuingurutan,

errealitatea ebidentzia

zientifikoaren ikuspegitik

ulertzeko, eta bizitzako alor

eta egoera guztietan

erabakiak arduraz hartzeko.

Ekimenerako eta 
ekiteko espiriturako 
konpetentzia.

Ekimena izatea eta ekite-
prozesua erabakitasunez eta
eraginkortasunez kudeatzea
testuinguru eta egoera
pertsonal, sozial, akademiko
eta lanekoetan, ideiak
ekintza bihurtzeko.



KONPETENTZIETAN OINARRITUTAKO 
HELBURUAK

HELBURUAK ROBOTIKA
. Programazioaren oinarriak
ezagutu eta praktikatzea gelan
landuko dituzten edukiak era
ludikoan ikasteko
. Oinarrizko konpetentziak
garatzea bakarkako eta taldeko
lana indartuz.
. Irudimena eta sorkuntza
indartzea ikasleengan planteatzen
zaizkien proiektuei irtenbide
desberdinak aurkituz.

. Sentsoreak eta eragileak
ezagutzen hastea konexio eta
programazio bidez

praktikatuz.

. Proiektu bat diseinatu, eraiki 3D
inprimagailuan eta programatzea,
hau da, prozesu teknologikoa
osotasunean egitea.

HELBURUAK ZIENTZIA 

AZOKA
. Gazteak ikerketan eta proiektu
teknologikoetan jardutea

. Tokian egiten den

ikerketa gerturatzea

. Gazteen arteko esperientzien

trukeak ahalbidetzea

. Talde lana bultzatu,

antolatzen ikasi, besteen iritziak

errespetatzen ikasi.

. Berdintasunean jarduten ikastea

. Ikertzaileen lana lehen

eskutik ezagutu ahal izatea

. Kanpoko beste

esperientzia batzuetan ere parte

hartzea

. Ondo pasatzea

HELBURUAK EKINTZAILETZA
. Jarrera ekintzailea eta
pentsamolde sortzailea trebatu.

. Erabakiak hartzeko gaitasuna
garatu, bai eta ardurak onartzeko
eta horiek eskuordetzeko
gaitasuna ere.

. Norberaren autonomia bultzatu,

norberaren mugak onartuz,

norberak bere buruarengan duen

konfiantza eta heldutasuna

bultzatuz.

. Talde lana bultzatu, antolatzen

ikasi, besteen iritziak

errespetatzen ikasi.

. Berdintasunean jarduten ikastea

. Ideia baten sorrera

eta garapenari buruzko

informazioa jaso



EKINTZAILETZA DBH 1

LANDUKO DITUGUN EDUKIAK

· Oinarrizko kontzeptuak

· Pertsona ekintzailearen profila

o Konpetentziak

o Konpetentziak landu:

● Sormena

● Taldeko lana

● Rolak eta Lidergoa

● Komunikazioa

● Erabakiak hartzea

● Nork bere buruarengan

konfidantza

● Arazoei konponbidea ematea

● Frustrazioarekiko tolerantzia

o Norberaren gaitasun profila https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/4014

1010632/in/album-72157665571502798

https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/40141010632/in/album-72157665571502798


IRTEERA DESBERDINAK

● EHUko Genetikako Sailera bisita

● PEIO LOPEZekin Nafarroako Unibertsitate Publikoan

● HARKAITZ  EGUIRAUNen hitzaldia

● IRANTZU GUEDE (ikasle ohia). Emakumeak Zientzian

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

25512558167/in/album-

72157690664196592

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

40338268522/in/album-

72157688028147660

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

28393173389/in/album-

72157692462263194

● https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/

40117719361/in/album-

72157690191076212

https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/25512558167/in/album-72157690664196592
https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/40338268522/in/album-72157688028147660
https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/28393173389/in/album-72157692462263194
https://www.flickr.com/photos/elorriobhi/40117719361/in/album-72157690191076212












ESKERRIK ASKO!!


