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Izenburua:  “DESIGN VISUAL THINKING” ARTE GARAIKIDEA 
IRAKASTEKO-IKASTEKO METODOLOGIA BERRI GISA 

 
 

Modalitatea: ikastaroa 
 
Etapa: Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza eta DBHko lehen zikloa. 
 
Norentzat:  NAFARROA. Plastika Hezkuntzako eta Marrazketako 
irakasleentzat. 

Deitzailea:   Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
 
Arte garaikidearen eduki nagusiak eta haren interpretazioa ezagutzea XXI. 
mendeko pertsonen hezkuntza integralaren gakoetako bat da. Gizartea gero 
eta aldakorragoa eta askotarikoagoa da eta alderdi horrek osatzen du gizarte 
horren errealitatea interpretatzeko behar gero eta handiagoa, adierazpen modu 
anitz sartzen baitu.  Artea pertsonen hezkuntza integralaren zati bat den aldetik 
aukera asko ematen ditu eta ez da diziplina huts gisa hartu behar. Arteak 
ondoko honetan lagundu behar du: pertsonaren ahalmen soziala eratzea, haren 
egonkortasun psikologikoa, ohitura egokiak sortzea eta ingurunerantz 
orientatzeko bere moduak aberastea, garapenerako oinarrizko tresna bihurtuz. 

Baina abiadura handian doan mundu aldakor honetan, irakasteko eta ikasteko 
prozesuetarako metodologia berriak behar dira, errealitate sozialera hobeki 
egokitzen direnak. Horregatik, arteen irakaskuntzan esku hartzen duten 
metodologia berriak berrikuntza handitzat hartzen dira eta erabakigarria izan 
daitezke arte garaikidea ikasteko eta, oro har, hezkuntzarako. Ikastaroaren 
xedea den “Design Visual Thinking” izeneko metodologia “Visual Thinking”, 
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“Design Thinking” eta “Open-Ended Questions” metodologien sinkretismoa da. 
Metodologia honen bidez Rohkok nahi zuena lortu nahi da: “… abian jartzea 
sormen ariketa konstantea non haurrak haurren kosmologia oso bat sortzen 
baitu; bertan oso mundu askotarikoa, emozioez betea, adierazten du, haurren 
gustuetatik eta bizipenetatik baitator.  

 
Helburua/k:  
 

● “Design Visual Thinking” ezagutzea, arte garaikidea ikasteari lotutako 
metodologia berri gisa. 

● Pertsonaren garapen integrala erraztea, sormenezko dimentsio 
artistikoa barne 

● “Begiradaren hezkuntza” garatzea 
● Arte garaikidearen edukien ikaskuntza hobetzea, baita haren 

interpretazioa ere. 
● “Pentsatzen ikastea” eta “ikasten ikastea” gaitasuna sustatzea, 

pentsaera konplexu eta dibergentearen bidez. 
● Erabakiak hartzeko eta arazoak konpontzeko prozesuak garatzea 
● Artearen bidezko sozializazioa sustatzea 
● Sormena garatzea 
● Adimen emozionala ikaskuntzetan sartzea eduki artistikoen bidez 
● Ezagutu, sortu eta gauzatzea proposatutako metodologian 

oinarritutako sormenezko jarduera berrien garapena, betiere 
ikasgelan egiten ahal badira 

Edukiak:  
 

- Arte garaikidea ikasteko metodologia nagusiak 
- Gaitasun emozionalak 
- Arte garaikidearen gakoak 
- Interpretazioa arte garaikidean 
- Artelan garaikidean esku hartzen duten motak eta elementuak 
- Arte garaikidearen mugimendu nagusiak 
- Sormenezko prozesua, banakakoa eta elkarlanekoa 
- “Begiradaren hezkuntza” eta nola eragiten dion “pentsatzen ikastea” eta 

“ikasten ikastea” gaitasunari 
- “open-ended questions”-ak 
- Estetika konparatuak, Visual thinking-en hobekuntza gisa 
- “Design Visual Thinking” metodologia 
- Irakaslea laguntzaile gisa 
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- Pentsaera konplexua eta dibergentea 
- Erabakiak hartzean eta arazoak konpontzean sormenak duen rola 

 

 

Metodologia:  

Azalpen teorikoa entrenamendu praktikoarekin (banakakoa eta taldekoa) 
konbinatzen du. “Design Visual Thinking” ikastaroaren xedeko metodologia 
erabiliko da bizipenen bidez, Nafarroako Unibertsitatearen Museoko artelanak 
ikusiz  

Hizlaria(k):   

Fernando Echarri Iribarren. Nafarroako Unibertsitatearen Museoko 
Hezkuntzaren arloko arduraduna 

Teresa Torres Pérez-Solero. Nafarroako Unibertsitatearen Museoko 
Hezkuntzaren arloko teknikaria  

Emilio Varela. Estetika konparatuen bidezko “Begiradaren hezkuntza”ko 
arkitekto espezialista  

Aitziber Urtasun. Didaktika eta Hezkuntza Departamentuko Oteiza Museoko 
arduraduna 

Arduraduna:  
Jose Azpirotz, Esparru Artistiko-teknologikoko eta Lan Osasuneko aholkularia 
Iruñeko ILZn. 

tecnología.cap.pamplona@educacion.pamplona.es 

Tel.: 848 430396 

Tokia: Nafarroako Unibertsitatearen Museoa.  

Datak: Asteazkenetan: Urriaren 4an, 11n, 18an eta 25ean; azaroaren 1ean, 
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8an, 15ean eta 22an. 

Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara. 
 
Iraupena:   16 ordu 
 
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea: Irailaren 29ra arte, ILZko webgunean:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 
 
Hautaketa irizpideak:  
 
Izena emateko ordena. 

Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  

● “Design Visual Thinking” metodologia berriak ikaskuntza 
esanguratsuagoen alde egin nahi du eta horretarako goi mailako 
jarduketa kognitibo asko baliatzen ditu; halaber, alde emozionala sartzen 
du.  

● Nafarroako Unibertsitatearen Museoko benetako objektuekin lan egiteak 
bidea ematen du esperientzia esanguratsuagoak garatzeko. 

● Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein 
mezu guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE 
kontu ofizialera bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). 
Ikastetxe pribatu eta itunduetako irakasleei abisu eta jakinarazpenak 
Educan ezarria duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie. 

● Izena emateko epea amaituta, ahalik eta lasterren argitaratuko da 
jarduera honetarako onartuen zerrenda ondoko webgunean: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-z
errenda/ 

● Irakasle bat jarduera egiteko onartu, baina ezin baldin badu egin, 
mezu elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den 
arduradunari, hasi baino lehen baja emateko. Bestela 
zehapen-prozesua abiaraziko da, eta irakaslea ezin izanen da 5 
hilabetez sartu izena emateko plataforman; ondorioz, galduko du 
Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen 
prestakuntza jardueretan izena emateko aukera. Zehapen horrek ez 
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du inor salbuetsiko ikasturtean prestakuntzako 35 ordu egiteko 
beharkizuna betetzetik. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino 
ez zaie ziurtatuko. Aldi baterako ezintasun egoeran egonez gero, 
ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko bertaratu beharreko saioen %85era joan 
beharko da, eta saio bakoitzaren sinaduren orrian bolaluma 
ezabaezinarekin sinatu.  Ez da kontuan hartuko sinatu ez den saiorik; 
hau da, ez da onartuko bestelako bertaratze-ziurtagiririk. 
Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea sartuta badago, 
bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea ziurtagiria 
lortzeko. 
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