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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.- Errealitatearen azalpen eskemak eraikitzeko gai izan behar dute kontzeptu, printzi-

pio, balio eta jarrera zientifikoak erabiliz; bai fenomeno natural nagusiak interpreta-

tzeko, bai gure gizarteko garapen eta aplikazio zientifiko-teknologikorik garrantzi-

tsuenak modu kritikoan aztertzeko.

2.- Arazoak konpontzeko eta ikerketa txikiak egiteko gai izan behar dute, bakarka nahiz

elkarlanean, arrazoibide eta argudiaketa zientifikoak eta zientziaren beste prozedu-

ra batzuk erabiliz, gutako bakoitzarentzat edo gizartearentzat interesa duten bene-

tako egoerei heltzeko testuingurua kontuan hartuta eta erabakiak arduraz hartu ahal

izateko.

3.- Zientziei buruzko informazioa duten iturri desberdinetako mezuak era aktiboan eta

kritikoki interpretatzeko eta mezu zientifikoak sortzeko gai izan behar dute, ahozko

eta idatzizko hizkuntzak behar bezala erabiliz, baita beste notazio eta irudikapen

sistema batzuk ere, zehaztasunez komunikatzeko eta gizartean, ikasketetan eta

lanbidean moldatu ahal izateko.

4.- Giza organismoari buruzko ezagutza zientifikoa erabiltzeko gai izan behar dute,

gure gorputzak nola funtzionatzen duen eta osasuna nola zaindu behar dugun azal-

duz, zainketa eta arreta ohiturak garatzeko eta ongizate pertsonala handitzeko.

5.- Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza zientifikoa erabiltzea, zer

elkarreragin sortzen diren eta oreka zer den eta zer faktorek eteten duten azal-

duz, natura balioesteko, naturaz gozatzeko eta hori zaintzen eta hobetzen parte

hartzeko.
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1.- Zientzien datu, gertakizun, tresna eta prozedura garrantzitsuen berri izatea eta
horiek deskribatzea. Horiek buruz ikastea, azalpen zientifikoak ematean eta arazo-
ak konpontzean erabiliz.

2.- Zientzien oinarrizko kontzeptuak eta mundu naturaleko objektuak eta prozesuak
erlazionatzea, eta, horretarako, oinarrizko kontzeptu horiek zentzua hartzen duten
legeetan, ereduetan eta teorietan artikulatzea.

3.- Behatutako objektuak eta fenomenoak deskribatzea, zenbait euskarritan informazio
mezuak eta testuak egitean kontzeptu zientifikoak behar bezala erabiliz.

4.- Materiaren propietateak eta materiaren aldaketak azaltzea, zenbait euskarritan
egindako azalpenezko eta argudiozko mezu eta testuak egiteko kontzeptu, eredu
eta teoria zientifiko egokiak erabiliz. 

5.- Gure gizarteko garapen eta aplikazio zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak azter-
tzea, zientziak eta teknologiak giza garapenean egiten dituzten ekarpenak kritikoki
balioetsiz.

6.- Jarduera zientifikoarekin lotutako jokaeren berri izatea eta horiek balioestea eta
erakustea, ikastetxean nahiz bakarka edo taldean erabiliz.

7.- Zientziaren irudi nagusiak eta horien ekarpenak deskribatzea, ekarpen horiek zer
testuingurutan egin zituzten aztertuz eta zientziaren giza eraikuntzaren izaera
balioetsiz -etengabe bilakatu eta berrikusten da, eta Historiako une bakoitzeko
ezaugarriekin eta beharrekin lotuta dago-.

8.- Ezagutza zientifikoa giza pentsamenduaren beste modu batzuetatik bereiztea, eza-
gutza zientifikoaren bereizgarria enpirikoki egiazta daitezkeen iragarpenak egitea
dela jakinik.

9.- Problema kualitatiboak eta kuantitatiboak ebaztea, arrazonamendu zientifikoaren
berezko baliabideak erabiliz.

10.- Ikerketa teoriko eta esperimental txikiak egitea, goi mailako gaitasun kognitiboak
nahiz eskuzko gaitasunak erabiliz eta laborategiko ohiko segurtasun arauak erres-
petatuz.

11.- Taldean egin beharreko jarduera zientifikoak antolatzen eta egiten parte hartzea,
norberaren eta besteen ekarpenak balioestea ezarritako helburuen arabera, jarre-
ra malgua eta besteei laguntzeko borondatea erakustea eta ardurak hartzea.

12.- Ahozko mezuak batetik, eta, bestetik, grafikoak, taulak, diagramak eta beste nota-
zio ikur batzuk dituzten euskarri desberdinetan idatzitako testuak interpretatzea eta
horietan ageri diren erlazioak identifikatzea.

14.- Iturri desberdinetan -inprimatuetan nahiz informatikoetan- informazio garrantzitsua
aurkitzea eta aukeratzea, eta, jarraian, kritikoki balioestea, objektuen eta gertakizu-
nen artean erlazioak ezarriz eta problemak aztertzeko informazioak koherenteak
diren ala ez ikusiz.

15.- Organoek eta sistemek batera nola egiten duten lan azaltzea, horiek gizakion bizi
zikloan betetzen dituzten funtsezko funtzio biologikoekin lotuz.

16.- Dieta, higienea eta bizimodua oso garrantzitsuak direla azaltzea, eta osasuna man-
tentzeko, gaixotasunei aurrea hartzeko eta ongizate pertsonala handitzeko horiek
egiten duten ekarpena balioestea. 

17.- Naturaren materia zikloak eta energia fluxua azaltzea, izaki bizidunen arteko eta
izaki bizidunen eta inguruaren arteko elkarreraginak aztertuz.

18.- Euskal Herriaren ikuspegitik, giza jardueraren eraginez ingurumenean sortutako
arazo nagusiak deskribatzea, horien zergatiak edota ondorioak kontuan hartuz.

19.- Euskal Herrian garapen iraunkorrerako dauden estrategien berri izatea, eta ikaste-
txean helburu horrekin garatzen diren jardueretan jarrera positiboz parte hartu eta
laguntzea.

20.- Natur eta Osasun Zientziak Arloaren balorazioa oro har

ARLOKO KONPETENTZIA ESPEZIFIKOAK 1 2 3 4 5



DERRIGORREZKO ESKOLALDIRAKO
EUSKAL CURRICULUMA EUSKAL CURRICULUMA, 

BALORATZEKO ETA HOBETZEKO INKESTA

4

Natur eta Osasun 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…)


