1. ebaluazioa

ARLOA:BALIO ETIKOAK DBH 2
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
2. ebaluazioa

1. NIRE NORTASUNAREN
BILA, PERTSONA GISA
HAZTEA ETA DEMOKRAZIA
BIZIMODU GISA

2. GIZA ESKUBIDEAK

3. ebaluazioa

3. ZIENTZIAREN ERRONKAK

- Denok ditugu eskubideak
- Zientziaren eta teknikaren
alderdi morala
- Etorkinak eta imigrazioa

- Dilema moralen erronka.
- Taldearen eragina
- Nondik datoz gure
Bakarkako lana.
eskubideak?
- Nola eraikitzen da izaera

- Medikuntza eta
- Gure eskubideak sailkatzen
on bat?
bioteknologia: erronka
- Giza Eskubideen Deklarazio
moralak
Unibertsala
- Zer dira bertuteak?
- Klonazioaren eta eugenesiaren
-Emakumeen eskubideak.
arazoa
- Sozializazio-prozesua
Bozkatze eskubidearen

lorpena.
- Giza duintasunaren

Filmeak
- Genero diskriminazioa eta
errespetua

-Mar adentro (2004)
berdintasuna
- Jokabide asertiboa
-Genero indarkeria. Bakarkako Taldeko hausnarketa.

-Gattaca (1997) Taldeko
lana.
-Trebetasun sozialak
hausnarketa.
-Generoa eta estereotipoak
- Nerabezaroaren krisia

- Zuzenbidezko estatua

- Haurren eskubideak




- Demokrazia partaidetza
da
- Demokrazia eta haren
arriskuak
- Gure eskubide
konstituzionalak

Abestia:



- Zurrumurru-zurrumurru

(Mursego)Abestiaren letraren
inguruko hausnarketa taldean.

Erreportajea:
- Getxoko Burrunbak (2016)
Bideo laburrak:

Abestia:

- Rüdiger (La Sexta, 2017)
Filmeak:

- Persepolis (2007) edo WadjdaLa bicicleta verde (2012).
Filmearen aurretik pelikularen
testuinguruaren kokapena eta
filmearen ostean hausnarketa
taldean.
Bideo laburrak:
- 3x3 (2009- Nuno Rocha) Dokumentala:
Taldeko hausnarketa.
- Eskolarako bidean (2013)
Taldeko hausnarketa.
Filmeak:
- Nortasuna eraikitzen
(Berri Txarrak) Abestiaren
letraren inguruko
hausnarketa taldean.

- Orgullo (2014) Filmearen
aurretik pelikularen
testuinguruaren kokapena
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eta filmearen ostean
hausnarketa taldean.
- Cerca de tu casa (2016)
Taldetan antolatuta rolen
jolasaren dinamika eta
bakarkako lana.

EBALUAZIOA
EBALUAZIO TRESNAK
Jarrera eta interesa agertzea (egunero ebaluatuko
da taldeko hausnarketen, galdetegien, ariketen,
jolasen, abestien hausnarketen... bitartez)
Klasean parte hartzea (egunero ebaluatuko da
taldeko hausnarketen, galdetegien, ariketen,
jolasen, abestien hausnarketen... bitartez)
Ebaluazio proba: bakarkako lana

KALIFIKAZIOA (%)
%40

%35
%20

Irakurketa plana

%5

BERRESKURAPENA
Ebaluazioa jarraitua izango denez, hurrengo ebaluazioa gaindituz gero, aurrekoa
gainditutzat emango da. Honela gainditu ezean, ohiko deialdian gainditu gabeko
ebaluazioa berreskuratzeko aukera izango du lan baten bidez. Ikasleak 2 edo 3
ebaluazio gainditu ezean ezohiko azterketa egin beharko du. Ez-ohiko azterketara
ikaslea arlo osoarekin aurkeztuko da.
Ikasturte amaierako ebaluazioa
Hiru ebaluazioen bukaeran ikasleak lortutako kalifikazioen (hamartarrak kontuan
hartuz) batez bestekoa izango da.
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