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Argibideak:

- Balorazioa eta hobekuntza proposamenak bideragarriagoak izan daitezen, arloko konpetentzia orokorretara eta espezifikoetara mugatzen da balorazioa, baina

konpetentzia horien testuingurua aintzat hartzekoa da.

- Arloko konpetentzia orokorrak baloratzeko eta hobetzeko, Sarrerako testua aintzat hartzea komeni da.

- Arloko konpetentzia espezifikoak baloratzeko eta hobetzeko, Ikasketa edukiak eta bereziki Ebaluazio irizpideak aintzat hartzea komeni da.

- Inkesta hau erantzuteko egokienak Arloko irakasleak dira; bereziki DBHko irakasleak, baino ahal balitz oso egokia litzateke beste etapetako irakasleek ere parte

hartzea.

- Inkesta bakar batean jaso itzazue irakasle guztien balorazioak eta hobetzeko proposamenak.

- Item-ak baloratzeko irizpidea, Hezkuntza xedeak eta Hezkuntza konpetentzia orokorrak lortzeko, item horrek duen (irizten den) eragina da. Autoreek egiten duten

balorazioa (garrantzia 1-2-3) norabide bat besterik ez da.

- X bat ipini hobesten den laukiaren barruan.

- Item bakoitza 1etik 5era baloratzen da:

1 = Hutsala; 2 = Garrantzi gutxikoa; 3 = Garrantzi ertaina; 4 = Garrantzi handikoa; 5 = Behar beharrezkoa.

- Inkestaren atal bakoitzaren bukaeran, hobetzeko proposamen zehatzak egiteko, irizten diren iruzkinak egiteko, eta inkesta erantzuteko erabilitako bidea adieraz-

teko, tokia dago.

1.- Baliabide teknologikoen bidez konpon daitezkeen arazoak aurkitzea eta argi eta zehatz

definitzea, eta hainbat iturritan lortutako informazioa bilatzea eta aztertzea, arazoa kon-

pontzeko aukera izateko.

2.- Arazo edo gai tekniko bati erantzuten dioten konponbideak diseinatzea, lan talde baten

barruan parte hartze aktiboa izanez, funtzionamendua imajinatuz, beharrezko baliabideak

aurreikusiz eta metodikoki jokatuz ezarritako irizpideen arabera konponbide egokiena

hautatzeko.

3.- Diseinua praktikara eramatea, gai edo arazo tekniko bat garatzeko edo arrakastaz kon-

pontzeko, ezagutza zientifikoak eta teknologikoak metodikoki eta ordenatuta aplikatuz eta

lan taldean eginkizunen banaketa onartuz.

4.- Lortutako emaitza ebaluatzea, arazo teknologikoa konpondu den ala ez egiaztatzeko,

horren funtzionamendua eta lortu beharreko kalitatea eta baldintzak test baten bidez

neurtuz. Horrez gain, egindako lan prozesua eta aukeratutako irtenbidearen ondorioak

ebaluatzea.

5.- Teknologia arloko objektuak eta sistemak metodikoki aztertzea, horien funtzionamendua eta

horiek erabiltzeko eta menderatzeko modurik onena zein den ulertzeko; eta horiek erabiltze-

ko eta fabrikatzeko arrazoiak eta hainbat eremutan aplika daitezkeen ezaugarriak zein diren.
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1.- Teknologia arloan landu eta garatu daitezkeen arazo teknologikoak -benetakoak edo

asmatuak- identifikatzea, arazoak konpontzeko.

2.- Konpondu beharreko arazoaren berezko ezaugarriak ulertzea, taldean informazioa

bilatzeko estrategia bat zehazteko.

3.- Azterketa metodoa objektuetan eta sistemetan aplikatzea, teknologiarekin lotura duten

arazoak konpontzean garrantzitsua den informazioa zein den jakiteko.

4.- Informazio teknikoa eta prozedura eta sinbologia normalizatua interpretatzea, objek-

tu edo sistema tekniko baten forma, funtzionamendua edo muntaia ulertzeko.

5.- Eginkizunetan teknologia berriak sartzea, arazoak konpontzeko metodoak eta siste-

mak eguneratzeko eta gure gizartea nolakoa den hobeto jakiteko.

6.- Arazo tekniko bat konpontzeko pentsatutako konponbideak dokumentatzea, horren

definizio zehatzetik abiatuta, bideragarria eta eraginkorra den jakiteko.

7.- Konponbideen artean  onena konfiguratzea, hori ezartzeko.

8.- Lan prozesua taldean planifikatzea, erabili beharreko baliabideak aurreikusiz, arazo

tekniko bat konpontzeko.

9.- Hainbat pertsonaz osatutako lan talde batean arduraz parte hartzea, konponbidea

gauzatzeko, aurretiko diseinu batean oinarrituta, eta jarraitu beharreko faseak eta

ordena bereiziz.

10.- Ezagutza teknikoen eta zientifikoen funtzionaltasuna metodikoki eta ordenatuta apli-

katzea, diseinatutako konponbidea gauzatzeko.

11.- Landutako konponbideak funtzionatzen duen eta aurkitutako edo planteatutako ara-

zoa konpontzen duen egiaztatzea.

12.- Elaborazio prozesuan, hasierako diseinuarekiko aldaerak dauden egiaztatzea, lortu

nahi den emaitza erdiesteko beharrezkoak diren neurriak hartzeko.

13.- Egindako lana ebaluatzea, jarraitutako metodoa eta ondo eta gaizki egindakoa azter-

tuz; betiere, hobetzeko asmoz.

14.- Objektuak eta sistemak ekoizteak eta erabiltzeak eta hondakin bihurtzeak ingurume-

nean eta gizakiarengan dituen ondorioak aztertzea.

15.- Teknologia Arloaren balorazioa oro har
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Teknologia arloko konpetentzia espezifikoak hobetzeko  proposamen zehatzak

(Aipatzen ez diren eta garrantzizkoak irizten diren konpetentzia espezifikoak, hobetzeko beharra dutela irizten diren atalak…)

Oharra: orrialde honetan erantzuteko tokirik ez balego, erantsi orrialde gehiago.

Iruzkinak

(Emandako balorazioari buruzko arrazoien azalpena, proposamenak…)

Inkestak erantzuteko erabilitako bideak

(Parte hartu duten pertsonen kopurua, horien ezaugarriak, erantzunak adosteko erabili den bidea…)


