EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

9. zk.

2016ko urtarrilaren 15a, ostirala

19) Latinetik hizkuntza erromanikoetarainoko prozesuko urratsak deskribatzea eta aztertzea.
20) Espainiako hizkuntzetako eta beste hizkuntza moderno batzuetako lexikoan elementu

22) Hizkuntza klasikoek ez grekotik eta ez latinetik ez datozen hizkuntzetan aztarna ugari utzi
dituztela ohartzea.
23) Literatura klasikoko generoen ezaugarri nagusiak ezagutzea eta literatura klasikoak gure
literatura-tradizioari zer ekarpen egin dizkion jakitea.
24) Literatura greko eta latindarreko obra nagusiak ezagutzea eta literatura-lan horiek Europako
eta Mendebaldeko kultura literarioaren oinarri direla aintzat hartzea.
25) Greko-latindar mitologiako jainko-jainkosa, mito eta heroi nagusiak ezagutzea, eta antzinako mito nahiz heroien eta gaur egungoen arteko antzekotasun eta desberdintasunei igartzeko
gai izatea.
26) Zibilizazio klasikoak gaur egungo munduari egindako ekarpenak aztertzeko ikerketak egitea
talde-lanean.
27) Informazioa bilatzeko eta tratatzeko prozesuan, autonomiaz eta irizpide kritikoz erabiltzea
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, eskolan egunero sortzen zaizkion premiei aurre
egiteko.

1) Indibidualtasuna munduan beste indibidualtasun batzuekin batera izateko eta egoteko modutzat hartzea, eta horretan, indibidualtasunaren osaera-prozesua, ezaugarriak eta elkarrekiko
erlazioak aztertzea, nork bere burua eta besteak gizartearen eta norbanakoaren arteko tentsioaren emaitza gisa hautemateko.
2) Gaur egungo errealitate soziala aztertzea, indarrean diren interpretazio adierazgarrienak
oinarri hartuta.
rei gogoetaren eta espiritu kritikoaren bitartez aurre egiteko.
4) Norberaren ingurua transformatzeko prozesuak proposatzea, eta horretan, sormena eta
konpromiso pertsonala oinarri hartzea, gutako bakoitza aldaketa sozialaren alde urratsak egin
ditzakeen eragile potentziala dela ulertzeko.

balioesteko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko
edukiak honako eduki multzo hauetan multzokatzen dira:
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. maila:
1. eduki multzoa. Ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako
edukiak Atariko gisa, arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako prozedurazko eta jarrerazko edukiekin hasiko gara.

4. eduki multzoa. Nia eta alteritatea. Niaz kanpo dagoen alteritatea aztertzea izango da hurrengo
urratsa.
5. eduki multzoa. Zer jakin dezaket? Eduki multzo honetan, errealitatea bera eta hura ezagutzeko gure modua aztertzea hartuko dugu helburu.
6. eduki multzoa. Zer egin dezaket? Hemen, norberaren mundua nola alda daitekeen jakitea,
horixe da gakoa. Azkenik, errealitatea transformatzeko posibilitateaz jardungo dugu, eta, hala,
dituen aldetik.

bat munduaz dugun irudi intuitiboarekin. Beraz, beste ezertan hasi aurretik, 2. eduki multzoan
eman litezke. Nolanahi den ere, kontuan izanik eduki multzoak ez direla konpetentziak lantzeko
baliabideak baizik, irakasleek guk hemen proposatutako ordena alda dezakete, eta beren ikasleen
beharretara hobeto egokitzen dien ulerkuntza-eskema bat proposatu.

1) Jakintzak gizarte-eraketetan izan duen jatorria eta betetzen dituen funtzioak azaltzea.
2) Gai izatea, bai ahoz eta bai idatziz, K.a. V. mendean gertatu zen iraultza antropologikoaz,
bereziki, eta, oro har, gizakiak bere burua eta inguruan duen guztia ulertzeko interesaz gogoeta
egin eta bere ideiak ganoraz argudiatzeko.
3) Nor naiz ni? galderari eman izan zaizkion erantzun ugariei bere-bereak diren ekarpenak egiteko gai izatea.
4) Gaingiroki ezagutzea nortasunari buruzko zenbait teoria (G. W. Allport psikologoarena, Freud-en teoria psikoanalitikoa, teoria konduktista, teoria humanistikoa, Erik H. Erikson
psikologoarena...).
5) Gizakiok izaki afektiboak garela jakitea, eta horretan, gai izatea bulkadak, emozioak eta sentimenduak bereizteko, batetik, eta gorputzak afektuak azaleratzeko duen garrantziaz jabetzeko,
bestetik.
6) Mendebaldeko gizarteetan eta, bereziki, Euskal Herrikoan indibiduazio-prozesuek gizon-ema7) Gai izatea bestea norberarekin espazio eta inguru-abar komunak konpartitzen dituen alter
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8) Gizakion alderdi soziala eta alderdi kulturala lotzeko gai izatea, kultura- eta gizarte-kontzeptuek zer esan nahi duten jakitea, eta kontzeptu horiek indibidualtasunean duten eraginaz jabetzeko
gai izatea.
rarekin lotutakoak, eta euskal kultura ingurunera egokitzeko modutzat eta transformazio-bidetzat
hartzea.
10) Sozializazio-prozesuaren elementuak ezagutzea eta elementuok indibiduazioarekin eta
norberaren bizi-estilo pertsonalarekin lotzea.
esplikatzea (gizakia animalia arrazionaltzat hartzen duen ikuskera aristotelikoa; optimismo arraziurgabetasun-printzipioa...).
12) Arrazionaltasuna eta egia lotu eta egia absolutua jakitera iristeko aukerez gogoeta egiteko gai izatea, eta horretan, gaurdaino proposatu diren ikuskera nagusien berri izatea: egia
hizkuntzaren eta errealitatearen arteko bat-etortzea dela dioen teoria; pragmatista amerikarrek
defendatutako egiari buruzko ikuskera; perspektibistek eta kontsentsuaren aldekoek proposatu13) Gizakiak errealitatean duen lekuaz zenbait ideia emateko gai izatea bai bakarka eta bai
Nietzschek eta Sartrek, besteak beste) auzi horri buruz proposatutako teoriak.

Honako hauek dira Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza ikasgaiko etapako
helburuak:
1) Arte-hizkuntzen oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ondo samar ezagutzea eta
erabiltzen jakitea, teknologia berriek sormen-lanetarako ematen dituzten aukera ugariak aprobetxatzea, teknologia horiek artelan konplexuak diseinatzeko eta garatzeko erabiltzea, eta kultura
2) Gure kulturan diseinuarekin, ikus-entzunezko euskarria duten hedabideekin, eta objektu nahiz
formen adierazpen-sistema teknikoekin lotutako ekoizpen artistiko-estetikoko gune eta esparruen
koki aztertzeko eta espresio- eta komunikazio-baliabidetzat erabiltzeko.
3) Emozioak, sentimenduak, bizipenak, ideiak, eta natura nahiz kultura-inguruneko espazio,
objektu eta elementuak adierazteko balio duten obra artistiko-estetikoak sortzea, eta horretan,
4) Bilaketa, irudimena, baliabide bisualen sormenezko manipulazioa eta antzeko beste trebetasun batzuetan oinarrituta, eta ikuspuntu estetiko bati eutsiz, inguruko objektuak transformatzea,
egoerak problematizatzea eta konponbide ugari proposatzea.
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