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ARLOAREN GUTXIENEKO HELBURUAK GAITASUN MODUAN ADIERAZITA

- Antzinaroko erlijio desberdinak ikastea, gure kulturan izandako eragina zein izan den jakiteko.
- Gaur egungo erlijio nagusiak ezagutzea, euren artean dituzten antzekotasunak eta desberdintasunak
nabarmentzeko.
- Erreferente kristauak ikastea, gaur egun gure kulturan izan dezaketen eragina ezagutzeko.
- Lurraren sorrera aztertzea, zientziako ikuspuntua eta ikuspuntu erlijiosoa alderatuz, lurreko elementu
desberdinen jatorria aztertzeko.
- Giza balore desberdinak lantzea gizartean behar bezala moldatzen jakiteko.
- Osasunerako egokiak ez diren ohiturak, jarrerak eta sustantziak zeintzuk diren eta noraino kaltegarriak diren
ezagutzea, hauengandik urrun daitezen baliabideak edukitzeko.
- Harremanetan jartzea, tentsioa kudeatzea eta erabakiak hartzea landu, ekimen pertsonala indartzeko.
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EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa

-

Antzinaroko erlijioak
Munduko erlijio nagusiak
Erronkei aurre egitea
Tentsio kudeaketa
Harremanetan jartzea

2. ebaluazioa

- Kristautasuneko sinesmena
(bizitzaren zentzua, Eguberriak,
Aste Santua)
- Lurraren sorrera
- Erabakiak hartzea
- Botiken erabilera
- Alkoholaren kontsumoa
- Tabakoaren kontsumoa

3. ebaluazioa

- Jarduera eta
atsedena hartzea.
- Elikadura
- Segurtasuna
- Higienea

EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
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EBALUAZIO IRIZPIDEAK
- Antzinaroko erlijio desberdinak ikasi ditu eta gure kulturan izandako eragina zein izan den bereizten du.
- Gaur egungo erlijio nagusiak ezagutzen ditu, euren artean dituzten antzekotasunak eta desberdintasunak
nabarmenduz.
- Lurraren sorrera ikuspuntu erlijioso eta zientziaren ikuspuntutik aztertu ditu.
- Erreferente kristauak ezagutzen ditu eta gure kulturan duten eragina ezagutzen du.
- Giza balore desberdinak ezagutzen ditu.
- Osasunerako egokiak ez diren ohiturak, jarrerak eta sustantziak zeintzuk diren eta noraino kaltegarriak diren
ezagutzen ditu.
- Harremanetan jartzen da, tentsioa kudeatuz eta erabakiak hartzen ditu.
KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Ebaluaketa jarraia izango da, talde lanetan oinarrituta. Hala ere, irizpideak honako hauek izango dira.
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1- PROZEDURAK: %50
▪ Talde lanak: Horma-irudiak, lanak, aurkezpenak, debateak….
▪ Materiala: Txukuntasuna, zaintza….
2- JARRERA: %50
▪ Ardura eta jarrera: bakarkakoa, irakasle eta ikaslekikoa…
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