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3) Etorkizuneko langile arduratsu moduan jokatzea eta langile moduan zer eskubide eta betebehar izango dituen jakitea, Estatuak eta Gizarte Segurantzak langilea babesteko egiten duten
lana aintzat hartzea, eta laneko arriskuetatik babesteko beharrizana ulertzea.
4) Ikasgelan enpresa-proiektu bat sortzea, eta arrazoitzea zergatik aukeratu duten ideia jakin
bat ideien multzo batetik. Orobat, oinarrizko merkatu-azterketak egitea, jarduera-eremuen gaineko
eraginak aztertzea, eta proiektuetan balio etikoak txertatzea.
5) Enpresa-proiektuko enpresaren berezko ekoizpen- eta merkaturatze-jarduerak egitea, komunikazio-teknikak erabiltzea, talde-lanean aritzea eta informazioa egoki kudeatzea.
jarduerak egitea, kontabilitateko eta zerga-arloko zer betebehar nagusi dituzten jakitea, eta dokumentazioa behar bezala betetzea.

Honako hauek dira etapako helburuak Kultura Klasikoa ikasgaian:

nork bere burua eta norbanako gisa bizi garen gizarte plurala hobeto ulertzeko.
2) Gaur egungo gizartean eta kulturan bizirik dirauten Erromako eta Greziako elementu historiko,
zeuden sinesmen eta ohiturak ere bai), eta horiek guztiak modu kritikoan aztertzea, mundu klasikoaz norberak duen iritzi pertsonala aberasteko.
3) Zibilizazio klasikoak utzitako kultura-ondarea balioestea eta errespetatzea, eta ondare hori
gozamen-iturri eta garapen indibidual nahiz kolektiboan aurrera egiteko bide dela aintzat hartzea,
horrela hura zaindu eta hobetu beharraz jabetzeko.
4) Norberaren esperientziari zentzua emateko, mundua eta giza kondizioa nolakoak diren
ulertzeko eta sentsibilitate estetikoan aurrera egiteko, latinezko nahiz grekozko testuak irakurri, iruzkindu eta interpretatu, eta literatura-ondare klasikoaz gozatzea eta ondare horrek informazio-iturri
gisa duen garrantzia balioestea.
5) Mundu klasikoko erlijioaren eta mitologia greko-latindarraren ezaugarriak ezagutzea, eta
horiek gaur egungo artean izandako eragina balioestea, mundua sinbolikoki interpretatzeko balioa
duten aldetik.
6) Hizkuntza erromanikoen jatorri eta bilakaera zein den jakitea, eta hori dela eta, hizkuntza
horien ezaugarri komun eta bereizgarriez gogoeta egitea, hizkuntza-aniztasunak den-denon kultura-ondarea aberasten duela aintzat hartuz.
7) Termino berriak sortzeko eta objektu nahiz aurkikuntza berriak izendatzeko hizkuntza klasikoak zeinen baliagarriak diren ohartzea, eta termino horiek norberaren lexikoan txertatu eta zenbait
komunikazio-egoeratan behar bezala erabiltzea, ikasleen ahozko nahiz idatzizko ulermena eta
espresioa hobetzeko.
8) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz eta modu
kritikoan erabiltzea, informazioa bilatzeko eta hautatzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta
kooperatzeko.
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko
edukiak honako eduki multzo hauetan multzokatzen dira:
1. eduki multzoa. Arlo guztietan eta ikasgai honetako eduki multzo guztietan komunak diren
oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako edukiak.
2. eduki multzoa. Mundu klasikoa: Grezia eta Erroma.
3. eduki multzoa. Hizkuntza klasikoak, kultura transmititzeko bide diren aldetik.
4. eduki multzoa. Zibilizazio greko-latindarrak gaur egungo munduari egindako ekarpenak.
Etapako ikasgai guztietan komuna den 1. eduki multzoak oinarrizko zehar-konpetentziak garatzeko beharrezkoak diren eduki guztiak jasotzen ditu. Arlo eta ikasturte guzti-guztietan landu
eta ebaluatu behar dira edukiok. Ikasgai honetako eduki multzo guztietan komunak diren edukiak ere lantzen ditu, gainera. Horretan, prozedurazkoak diren edukiak jarrerazkoak direnetatik
bereizten dira.
2., 3. eta 4. eduki multzoetan, zibilizazio klasikoko alderdi guztiak lantzen dira: alde batetik,
sarrera moduko batean, kultura greko-latindarra sakon ezagutzeko zenbait gako ematen dira; eta,
beste alde batetik, hizkuntza klasikoen alderdi nagusiak azaltzeaz batera, mundu klasikoak gaur
egungo munduari egindako ekarpenen berri ematen da.
2. eduki multzoak («Mundu klasikoa: Grezia eta Erroma») antzinako mundua ulertzeko gako
ugari emango dizkigu, eta horrek berebiziko garrantzia du, Euskal Herriko, Espainiako eta Europako errealitate historiko, sozial eta kulturala zertan den ganoraz ulertuko badugu.
Greziarren eta erromatarren bizimodua ulertzeko, bestalde, ezinbestekoa da da mundu klasiguztiak gertatu zireneko garai historikoan aztertzeak eta gaur egungo Mendebaldeko gizarteko
gertaerekin alderatzeak aukera paregabea ematen digu orain-oraingo gertaera eta fenomenoak
askoz hobeto ezagutu eta ulertzeko. Izan ere, gure sustraiak non errotzen diren jakin ezean, ezinezkoa da geure burua ondo ezagutzea.
Gu europarrak gara, eta gure ondarearen sakonenean latina eta grekoa daude, bi hizkuntza
horiek sekulako eragina izan baitute gaur egun Europa osoan hitz egiten diren hizkuntza guztietan:
delako; eta latinak, hizkuntza erromanikoak latinetik datozelako, hizkuntza horien bitartez Europan
hitz egiten diren gainerako hizkuntzetan berebiziko eragina izan duelako, eta mendez mende kultura-hizkuntza nagusia izan delako.
3. eduki multzoan («Hizkuntza klasikoak, kultura transmititzeko bide diren aldetik») eduki linguistikoak jorratzen dira batik bat, eta horrek grekoa eta latina ikasten hasteko aukera emango
die ikasleei; bi hizkuntza horien sistema lexikoak, batez ere. Horrenbestez, hauek dira eduki
multzo honetako eduki nagusiak: gaztelaniazko hitzen etimologia greko-latindarra; greziar jatoohi diren latinismo eta helenismoak. Horren guztiaren bitartez, gure neska-mutilek beren ahozko
nahiz idatzizko ulermena eta espresioa nabarmen hobetuko dute, eta horrek beren lexikoa aberasten lagunduko die.
Asko eta asko dira gaur egungo gizartean eta politikan sustraiak zibilizazio klasikoan errotuak
dituzten elementuak: demokrazia, eskubide eta betebehar indibidualen aitortza, eta den-denok
babesten eta lotzen gaituzten legeak, besteak beste.
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Mundu klasikoak gaur egungo munduari utzi dion ondare oparo hori sakon aztertzea, horixe da
Ikasgai honetako curriculumaren gakoetako bat. 4. eduki multzoko («Zibilizazio greko-latindarrak
gaur egungo munduari egindako ekarpenak») edukiek zibilizazio klasikoko ondare oparo eta zabalarekin lotutako ezaguera ugari emango dizkie gure ikasleei; Erromako eta Greziako elementu
sozial, politiko, artistiko eta kulturalekin lotutakoak, batik bat. Horrela, gure neska-mutilek sakon
eta zabal jakin ahal izango dute beren munduaren berri, eta horrek beren kontzientzia historikoa
eta gaitasun kritikoa sendotuko du, inolako dudarik gabe.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 3. mailak
mapa batean enklabe nagusiak kokatzea.
tzen eta deskribatzen jakitea.
3) Greziako eta Erromako gizarte-klaseek zer ezaugarri eta bilakaera izan zituzten jakitea, eta
gizarte-klase haiek gaur egungoekin lotzeko gai izatea.
4) Europa modernoan kultura klasikoaren zantzu eta eraginei igartzeko eta bereizteko gai izatea.
5) Hispaniaren erromanizazio-prozesuaren ezaugarri nagusiak ezagutzea.
6) Arte greko-latindarrak zer ezaugarri nagusi izan zituen jakitea, eta gaur egungo arte-adierazpenak eredu klasikoekin lotzeko gai izatea.
7) Espainiako nahiz Europako monumentu klasiko nagusiak ezagutu eta balioestea.
8) Literatura klasikoko generoek zer ezaugarri nagusi dituzten jakitea eta literatura klasikoak
gure literatura-tradizioari egindako ekarpenak ezagutzea.
9) Erlijio greko-latindarrak zer ezaugarri nagusi zituen jakitea, eta erlijio-adierazpen horiek gaur
egungoekin lotzeko gai izatea.
10) Grezia klasikoko kirol-jarduerak eta gaur egungoak lotzea, eta horien arteko antzekotasun
eta desberdintasunen berri emateko gai izatea.
11) 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.
12) Gaur egun erabiltzen diren idazketa eta alfabeto motak ezagutzea eta bereiztea.
13) Europan gaur egun hitz egiten diren zenbait hizkuntzak jatorri bera dutela jakitea, eta Europako hizkuntza erromanikoak eta ez-erromanikoak mapan kokatzeko gai izatea.
14) Latinetik hizkuntza erromanikoetarainoko prozesuko urratsak deskribatzeko eta aztertzeko
gai izatea.
15) Espainiako hizkuntzetan eta beste hizkuntza moderno batzuetan jatorri greko-latindarreko
16) Hizkuntza klasikoek ez grekotik eta ez latinetik ez datozen hizkuntzetan aztarna ugari utzi
dituztela ohartzeko gai izatea.
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17) Kultura greko-latindarrarekin lotutako alderdiren bati buruzko ikerketa-lanak taldean egiteko
gai izatea, eta horretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzea, informazioa bilatzeko eta hautatzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. maila:
mapa batean enklabe nagusiak kokatzeko gai izatea.
tzen eta deskribatzen jakitea.
3) Greziako eta Erromako historiako etapak sailkatzen jakitea eta etapa bakoitzean jazotako
gertaera historiko nagusien berri izatea.
4) Denboraren lerro bat egin eta Greziako eta Erromako gertaera historikoak kokatzeko gai
izatea.
5) Greziako eta Erromako gizarte-klaseek zer ezaugarri eta bilakaera izan zituzten jakitea, eta
gizarte-klase haiek gaur egungoekin lotzeko gai izatea.
6) Greziako eta Erromako historiak Europaren osaera politiko, sozial eta kulturalean zer eragin
izan duen jakitea.
7) Zibilizazio klasikoak kultura modernoko arte-adierazpen, zientzia eta antolaera sozial eta
politikoan izandako eragin itzelaz jabetzea.
8) Antzinako genero, mito, gai eta topiko literarioek gaur egungo literaturan utzitako aztarnei
igartzeko gai izatea.
9) Erlijio greko-latindarrak zer ezaugarri nagusi zituen jakitea, eta erlijio-adierazpen horiek gaur
egungoekin lotzeko gai izatea.
10) Grezia klasikoko kirol-jarduerak eta gaur egungoak lotzea, eta horien arteko antzekotasun
eta desberdintasunen berri emateko gai izatea.
11) Hispaniaren erromanizazio-prozesuaren ezaugarri nagusiak ezagutzea.
12) Arte greko-latindarrak zer ezaugarri nagusi izan zituen jakitea, eta gaur egungo arte-adierazpenak eredu klasikoekin lotzeko gai izatea.
13) Espainiako nahiz Europako monumentu klasiko nagusiak ezagutzea eta non dauden jakitea.
14) Gaur egun erabiltzen diren idazketa eta alfabeto motak ezagutzea eta bereiztea, eta zer
funtzio betetzen duten jakitea.
15) Alfabetoaren jatorria ezagutzea eta gaur egun erabiltzen diren alfabeto motak bereizteko
gai izatea.
16) Gaur egungo alfabetoetako elementu asko eta askoren jatorria alfabeto greko eta latindarrean daudela ohartzea.
17) Gaur egun hitz egiten diren zenbait hizkuntzak jatorri bera dutela jakitea.
kokatzea.
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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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