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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: Etika, Gizabidea, Erlijioa eta Gizarte Zientzietako irakasleak; 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 adierazteko, tokia dago.

ARLOKO KONPETENTZIA OROKORRAK
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1.- Norberaren askatasuna eta autonomia balioestea, eta, norberaren ezaugarri eta
mugak ezagututa, arduraz kokatzea berarentzako eta besteentzako eskubideak eta
betebeharrak dituen subjektu moduan, bizikidetza, justizia eta elkartasunaren arau
etikoak bereganatuz, bizitzaren eta egungo arazoen aurrean jarrera eta erantzun
positiboak izateko.
2.- Euskal gizartearen kezka nagusiekin bat etortzea, gertaerak eta egoerak, ideologiak
eta mugimenduak aztertuz eta balioetsiz, giza duintasunaren defentsan eta herrien
eta norbanakoen eta taldearen giza eskubideen garapenean interesa agertuz nortasun bateratu bat eraikitzeko; identitate komun horrek harmonian egon beharko du
beste herriekin eta kulturekin, kultur arteko aberastasuna sortzeko.
3.- Pertsonei eta horien harreman esparruari buruzko zentzuzko galderak egitea
(sorrera eta patua, zoriontasuna, sufrimendua, gaizkia, heriotza, gizartea, pertsona, injustizia, kosmosa, natur ingurunea, beste mundua…), humanismoek, kulturek eta erlijioek emandako erantzunak arduraz identifikatuz eta balioetsiz, horiei
buruzko nork bere ideiak propioak eta portaera pertsonal kritikoa, irekia eta elkarrizketaren aldekoa izateko, eta bizitzari edo jarrera etikoari buruzko arazo txikiak
konpontzeko.
4.- Erlijioa kultur fenomenoa dela bereiztea eta balioestea, erlijio nagusien historiaren,
sortzaileen, egituren, dotrinaren, liburu sakratuen, gurtzen eta errituen, arau moralen
eta kultur adierazpenen azterketa konparatiboaren bidez, baita sistema etikoen,
pseudoerlijioen eta mugimendu berrien azterketa konparatiboaren bidez ere, berdintasunarekiko jarrera kritikoa izanez eta, aldi berean, tolerantzia aktiboa eta errespetua agertuz, eta ikuspegi bakoitzaren berezitasunak harmoniaz uztartuz.
5.- Euskal Herriko erlijiotasunaren mugarriak eta adierazpenak identifikatzea, eta arte
eta kultur adierazpenak interpretatzea, horiek elementu estetikoak eta erlijiosoak
aplikatuz, adierazpen horietaz gozatzeko, errespetatzeko eta egungo belaunaldiak
horiek zaintzeko duen ardura bereganatzeko, gure kultur ondarearen zati baitira.
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1.- Norberaren eta gainerakoen gaitasunak onartzea eta balioestea -bereziki askatasuna, bizikidetzaren ohiko arauak onartuz eta gatazkak konpontzen aktiboki parte hartuz.
2.- Kritikoki aztertzea gizarte bizitzako zenbait gertaera, jarrera eta teoria, bizikidetzaren
etikarekin lotutakoak, jarrera eta erantzun arduraz hartuz.
3.- Informatika eta komunikazio bideak eta aurrerapen teknologikoak arduraz erabiltzea,
norbera eta taldea hobetzeko, bide horien kultur eta gizarte balioa aintzat hartuz.
4.- Euskal gizartean gehien estimatzen diren balio komunekin identifikatzea: euskara,
berezko kultura, elkartasun proiektuak, etab., eta arazoekiko eta kezkekiko jarrera irekia, interesa eta entzuteko jarrera izatea.
5.- Eskolan, familian eta kalean, bakearen eta giza eskubideen aldeko herri ekimenei
laguntzea, harmonian bizitzea gutxiengoekin eta etorkinekin, eta beste kulturen aberastasuna barneratzea.
6.- Euskal Herriko egungo gertaerei, egoerei edo arazoei buruzko informazioa zuzen biltzea eta antolatzea, behaketa teknikak, galdera sortak, elkarrizketan eta prentsak oharrak erabiliz.
7.- Naturaltasunez eta zehaztasunez planteatzea eta aurkeztea gizakiaren izate sakonari
buruzko galderak eta zalantzak (sorrera, beste mundua, zoriontasuna, mina, ezbeharrak, heriotza), erantzutea eta zentzuz eta duintasunez bizitzea.
8.- Filosofia humanistek eta zenbait kulturak eta erlijiok gizonari-emakumeari eta bizitzari
buruz emandako erantzunak ezagutzea eta kritikoki balioestea, eta aukera eta balio
desberdinak errespetatzea.
9.- Gertaera erlijiosoaren (erlijioa) oinarrizko elementuak iraganeko eta etorkizuneko fenomeno unibertsaltzat identifikatzea, eta beste erlijioetako pertsonak eta taldeak onartzea.
10.- Historiako erlijio nagusiak bereiztea eta kokatzea, horien antzekotasunak (ezaugarri
komunak) eta desberdintasunak (pertsonak, dotrinak, liburu sakratuak, ikurrak...) alderatuz.
11.- Eduki etiko edo erlijiosoko testu errazak interpretatzea, arauak edo giltzak errespetatuz eta mezua bere testuinguruan kokatuz.
12.- Oinarrizko ikerketa lanak diseinatzea eta egitea, bakarka nahiz taldean, ikuspegiak eta
ideiak harmonizatuz. Lanak gai hauei buruzkoak izango dira: interes soziala eta kulturala, etika ekologikoa, arazo erlijiosoak, giza balioak, familia, hirugarren mundua, etab.
13.- Euskal gizartean eta munduan arazoak konpontzeko eta elkartasun proiektuak eraikitzeko eredu eta erreferentzia moralak eta etiko-erlijiosoak aplikatzea.
14.- Euskal Herriko kristautasunaren eta Elizaren gertaera garrantzitsuenak ezagutzea eta
kronologikoki antolatzea, eta euskal gizartearen eraikuntzari egindako ekarpena balioestea.
15.- Euskal Herriko historiaurreko eta historiako kultura, erlijio eta mitologia elementuak
identifikatzea eta elkarrekin lotzea, eta horien esanahia eta egun duten presentzia
balioestea.
16.- Gure kultur ondare erlijiosoaren adierazpenak estetikoki eta espiritualki behatzea (artelanak, musika sakratua, literatur lanak, etab.), eta horien mezuaz eta edertasunaz
gozatzea.
17.- Erlijio arloarekin lotura duten festen, ohituren, eta lekuen esanahia aurkitzea eta ulertzea, eta kultur arteko aberastasun moduan balioestea.
18.- Gizon eta emakumeen arteko eskubide eta tratu berdintasuna onartzea eskolan, familian eta gizartean, eta gizarte elkarrizketa erabiltzea desberdintasunak eta bazterketak
gainditzeko bitartekotzat.
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19.- Ongizatearen gizartearekin konpromisoak hartzea, keinuen, ekintzen, elkartasun proiektu
etikoen, justizia proiektuen eta Euskal Herriko kultura eta natura ondarea zaintzeko proiektuen bidez, belaunaldiaren eta pertsonaren ardura baita.
20.- Euskal Herrian errotutako herri mugimenduen balioa eta zentzua ezagutzea (bakegintza,
GKEak, boluntarioak, feminismoa, hirugarren munduari laguntza, gazte mugimenduak,
etab.), eta horiek egindako lana estimatzea eta hobetzeko ekimenetan parte hartzea.
21.- Mundu ikuskera eta Erlijioak arloaren balorazioa oro har

Mundu ikuskerak eta Erlijioak arloko konpetentzia espezifikoak hobetzeko proposamen zehatzak
(Aipatzen ez diren eta garrantzizkoak irizten diren konpetentzia espezifikoak, hobetzeko beharra dutela irizten diren atalak…)

Iruzkinak
(Emandako balorazioari buruzko arrazoien azalpena, proposamenak…)

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

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