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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.- Autonomiaz eta zorroztasunez egitea gizarte gaiei buruzko monografia txikiak

(historikoak, geografikoak, politikoak, ekonomikoak, etab.), prozedura induktibo-

ak nahiz arrazonamendu hipotetiko-deduktiboa erabiliz (dagokion moduan),

modu fidagarrian aurre egiteko etorkizuneko edozein gizarte arazoren edo gai

garrantzitsuren azterketari.

2.- Modu zorrotzean planifikatzea eta gauzatzea gai politikoei, ekonomikoei, sozia-

lei eta kulturalei buruzko dokumentu iturrien kontsulta (liburuak, aldizkariak, datu

baseak, iturri estatistikoak, dokumentu ofiziala), baita kode desberdinak dituzte-

nenak ere (hitzezkoak, piktorikoak, grafikoak, numerikoak, etab.), aurrez ezarri-

tako eskema baten arabera alderdi garrantzitsuenak aukeratuz eta, beharrez-

koa denean, testuinguru historiko edo/eta geografikoan kokatuz, bilaketaren

helburuen araberako sintesi bat egiteko.

3.- Argi eta zehatz idaztea gizarte ezagutza eraikitzeko prozesuari buruzko testu

generoak (deskribapen geografikoak, inkesta soziopolitikoak, azalpen testuen

txostenak, etab.), baita gizarte harremanetan ohikoak direnak ere (merkataritza

gutunak, eskaerak, instantziak, kexak, etab.), bateragarri eginez adierazpenez-

ko objektibotasuna ñabarduretarako gaitasunarekin eta kasu bakoitzean eska-

tutako erlatibizazioarekin, horren guztiaren bidez komunikazio hobea eta gizar-

te harremanetara eta komunikazio testuinguruetara hobeto egokituko dena

lortzeko. 

4.- Ikaskideekin batera, interesgarriak diren gizarte gaiei buruzko benetako talde

lanak egitea, baita beste lan batzuk ere, eta modu aktiboan, sormena erabiliz,

arduraz eta elkartasunez parte hartzea lan horien faseetan, bai gizarte antola-

keta eta funtzionamendua ezagutzeko (esparru geografikoetan, historikoetan,

ekonomikoetan, politikoetan, kulturaletan eta abarretan), bai taldeko lanak egi-

teko teknikez jabetzeko eta elkarren arteko mendekotasun handiagoa duten

pertsonen eta taldeen gizartean positiboki barneratzeko.

5.- Interes komuneko gaien kudeaketan modu aktiboan eta arduratsuan parte har-

tzea, planteatzen diren gaiak zorroztasunez aztertuz, interes edo ideia gatazkei

prozedura demokratikoen bidez aurre eginez eta norberaren uste osoak defen-

datzeko sendotasuna eta adostasunetara iristeko gaitasuna bateratuz, bazter-

ketarik ez gertatzeko eta modu berean pentsatzen edo sentitzen ez dutenekin

bakean eta errespetuz bizi ahal izateko.

ARLOKO KONPETENTZIA OROKORRAK 1 2 3 4 5
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6.- Ikaslea pertsona bakarra eta konplexua dela onartzea, eta besteekiko harre-

manetan dituen ezaugarriak eta akatsak onartzea, euskal gizarteko kide

moduan identifikatzen duten kultur ezaugarriez jabetzea eta horiek balioes-

tea, eta beste talde batekoa eta, oro har, gizakien taldekoa izatearen senti-

menduarekin bateragarri egitea, gizarte tolerantea eta ez-baztertzailea erai-

kitzen saiatzeko.

7.- Ekintza irudimentsuak eta eraginkorrak sustatzea eta ekitea, gizarteko errea-

litateko maila eta esparru desberdinetan, errealitateak eta egoerak aztertuz

eta ebaluatuz, ekintza alternatiboak asmatuz, lortu nahi diren helburuetara

egokitutako estrategien plangintza eginez eta abian jarriz, eguneroko bizitza-

ko egoeretan ekiteko moduak hobetzeko, bai besteekiko harremanei dago-

kienez, bai natura baliabideen erabilerari dagokienez.

1 2 3 4 5

1.- Zehatz eta zorrotz interpretatzea mapetako eta grafikoetako informazioak, erre-

alitate historikoen, geografikoen, ekonomikoen eta abarren adierazle direnak,

eta haien artean azalpen harremanak ezartzea.

2.- Paisaien behaketa sistematikoa eta haietan izaten diren aldaketa prozesuena

egitea autonomiaz, eta aldaketa horiek eragiten dituzten balizko faktore soziale-

kin lotzea.

3.- Bakarka interpretatzea Euskal Herriko paisaiaren aniztasuna, egungo osaera

eragin duten faktore fisiko eta sozialak kontuan hartuz.

4.- Gizarte informazioak (historikoak, demografikoak eta ekonomikoak) bilatzea,

erregistratzea eta modu fidagarrian lantzea, helburua lortzeko iturri egokienak

erabiliz (bibliografikoak, estatistikoak, dokumentalak, etab.), baita Informazio

Teknologia Berrien baliabideak ere.

5.- Bakarka planifikatzea eta egitea gai sozialei buruzko monografia txikiak, gutxie-

neko zorroztasunaren eta sistematizazioaren bidez eta bibliografia nahiz lehen

eskuko dokumentu iturriak erabiliz.

6.- Taldeko lanetan eta jardueretan parte hartzea modu eraikitzailean, arduratsuan

eta solidarioan; lan eta jarduerak eskolako lanak eta jarduera ludikoak batera

egitera bideratuko dira, baita pertenentzia taldeetan gizartean esku hartzeko

proiektuak egitera ere.

7.- Pertenentzia eta erreferentzia taldeen eta erakundeen (familia, eskola, herria,

autonomia erkidegoa, estatua, etab.) antolakuntza egiturak eta ohiko funtziona-

mendu erak kritikoki aztertzea, eta egoki zehaztea demokraziaren funtzionamen-

dua bideratzen duten oinarrizko irizpideak.

8.- Zorroztasunez eta enpatiarako gaitasunez aztertzea pertsonen eta taldeen arte-

ko gizarte gatazkak;  aurrera egiteko aukeratzat hartzea eta horiek konpontzeko

bake prozedurak erabiltzea sustatzea.

9.- Euskal Herriari identitate berezia eman zioten eta dioten hizkuntza, kultur,

zuzenbide, politika… ezaugarriak deskribatzea eta balioestea, eta bilakaera

horretan eragin duten faktore nagusiak identifikatzea.

10.- Euskal lurraldeen gertaera historikoak -horientzat bereziki garrantzitsuak izan

diren une historikoetan- Europako historian kokatzea, eta bakoitzaren esanahi

politikoa, ekonomikoa eta kulturala zehaztea.

11.- Euskal lurraldeen arteko antzekotasun eta desberdintasun sozioekonomikoak

identifikatzea, eta horien adierazleak eta geografia eremu desberdinetako

herrialdeenak alderatzea.

ARLOKO KONPETENTZIA ESPEZIFIKOAK 1 2 3 4 5



DERRIGORREZKO ESKOLALDIRAKO
EUSKAL CURRICULUMA EUSKAL CURRICULUMA, 

BALORATZEKO ETA HOBETZEKO INKESTA

4

12.- Esanguratsuak izan daitezkeen korrelazioak ezartzea, batetik, herrialde batzuen

adierazle ekonomikoen  artean eta, bestetik, adierazle demografikoen eta kultu-

ralen artean, berezitasunak azalduz eta azalpen hipotesiak ematen saiatuz.

13.- Eguneroko bizitzak herritarrari erakundeekiko harremanetan eskatzen dizkion

kudeaketak autonomiaz egitea: merkataritza eta finantza operazioak, errenta-

ren aitorpena, eskaerak, kexak eta erreklamazioak formalizatzea, curriculuma,

etab.

14.- Jarduerak egitea eta aktiboki eta sormena erabiliz parte hartzea hainbat esparru-

tako erakunde espezifikoetan (eskolakoak, lanekoak, etab.), eta hainbat mailatan

gizabanakoen eta kolektiboen eskubideak aldarrikatzea erakundeetan, zuzenta-

sunez baina irmoki.

15.- Norberaren prestakuntzara bideratutako ekimenak egitea (norberaren beharreta-

ra eta gizartearen eskakizun berrietara egokitutakoak), eta erakunde sistemak

ematen dituen aukerei buruzko informazioa bilatzea eta sarean horri buruzko

informazio garrantzitsua jasotzeko gai izatea.

16.- Gizarte errealitatea hobetzeko eta natura defendatzeko proiektuetan konprome-

titzea, ideologietan eta norberaren edo/eta kolektiboen interesetan oinarritutako

hausnarketen eta iritzi kritikoen ondorioz.

17.- Zenbait txostenen datu objektiboen azterketetatik abiatuta, zenbait giza jardue-

rek natura nola honda dezaketen aurreikustea, ekintza pertsonal koherenteak

prestatzeko eta aktiboki eta arduraz inplikatzeko praktika kontserbazionistak sus-

tatzen.

18.- Euskal gizartean gero eta kultur talde gehiago daudenez, talde horiekin arduraz

eta modu eraikitzailean lankidetzan aritzea, norberaren kultur ezaugarriak balio-

etsiz eta mantenduz, besteenak errespetatuz eta haiekiko interesa agertuz, eta

kultur partekatua osatzen lagunduz.

19.- Gizarte Arloaren balorazioa oro har

1 2 3 4 5

Gizarte Zientziak 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…)


