
1. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

2. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK

01. Erregimen Zaharreko ezaugarri
ekonomikoak, demografikoak
eta sozialak identifikatzea.

02. Monarkia absolutuaren ezau-
garriak eta Frantziako eta Bri-
tainia Handiko ilustratuen pen-
tsamendu politikoa aztertzea.

03. Errege ilustratuen ohitura poli-
tikoak azal tzea

04. Erresuma Batuko industria
iraultzako aurretiazko baldin-
tzak azaltzea.

05. Europako herrialdeetan indus-
trializazioak izandako erritmoak
konparatzea eta azter tzea.

06. Bigarren industria iraultzaren
ezaugarri bereziak identifikatzea
eta inperialismoaren krisiaren
kausak eta ondorioak azaltzea.

07. Amerikako eta Frantziako iraul-
tzen bila kaera azaltzea eta ger-
tatutako aldaketen garrantziaz
jabetzea.

08. Errestaurazioaren eta iraul-
tzaren zikloen diferentzia ideo-
logikoen eta espazialen nahiz
izandako eraginaren arrazoiak
adieraztea.

09. Europako testuinguru
liberalean kontzien tzia naziona-
len sorrera baloratzea.

10. XIX. mendeko bigarren erdian
Europako herrialdeetan gerta-
tutako aldaketa politiko ga-
rrantzitsuenak adieraztea.

11. Inperio kolonial nagusiak eta
Afrika eta Asia banatzeko pro-
zesua identifikatzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Erregimen Zaharra.
02. Estamentuetan oinarritutako

gizartearen ezaugarriak.
03. Monarkia absolutua.
04. Ilustrazioa.
05. Fisiokrazia eta liberalismo kla-

sikoa.
06. Gobernuen jarduerak XIX. men-

dearen amaieran.
07. Lehen industria iraultza.
08. Bigarren industria iraultza.
09. Kapitalismoaren krisia.
10. Amerikako iraultza.
11. Frantziako iraultza.
12. Errestaurazioa.
13. Ziklo iraultzaileak.
14. Nazionalismoak.
15. Gizartearen eta kulturaren bila-

kaera.
16. Langileeen mugimenduak.
17. Demokraziak Europan eta Esta-

tu Batuetan.
18. Inperialismoa.
19. Inperio kolonialak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

01. Erregimen Zaharreko demogra-
fiaren ezaugarriak eta nekaza-
ritzaren eta garapen teknologi-
koaren garrantzia adierazteko
gai da.

02. Monarkia absolutuaren ezau-
garri orokorrak nahiz horien
gobernu praktikak aztertzen
ditu.

03. Fisiokraten eta liberalismo kla-
sikoaren pentsamendu ekono-
miko bereziaren ondorioz ger-
tatutako berrikuntzak ikusteko
gai da.

04. Errege ilustratuek Europako
herrialdeetan ezarritako politi-
ken arteko desberdintasunak
eta antzekotasunak konpara-
tzeko eta azaltzeko gai da.

06. Ingalaterrako industrializazioa-
ren ezaugarri bereziak aztertze-
ko gai da.

07. Amerikako eta Frantziako
iraultza prozesuak laburtzen
ditu, barneko aldaketa ideolo-
gikoak kontuan hartuz.

08. Errestaurazioa ezagutzen du
eta baita 1620ko, 1630eko eta
1648ko iraultzak ere.

09. Nazionalismoak sortzeko arra-
zoiak eta Europako mapa poli-
tikoan izandako ondorioak ba-
loratzen ditu.

10. XIX. mendeko aldaketa sozialak
eta kulturalak eta landileen
mugimenduen sorrera balora-
tzen ditu.

11. Hainbat herrialdetan ezarritako
demokraziak konparatzeko gai
da.

12. Inperio kolonial nagusien era-
kuntza prozesua azaltzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. gai multzoa. XIX. mendeko legatua

gai multzoa
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XIX. mendeko legatua 1
1.

LBHC_Guia_EUSK.qxd:LBHC_Guia_EUSK.qxd  2/9/09  15:53  Página 22



1. unitatea. Erregimen Zaharretik industria iraultzara

unitatea

01. Demografia eta nekazaritza
Erregimen Zaharrean.

02. Eskulanaren garapena eta mer-
kataritza.

03. Estamentuetan oinarritutako
gizartearen ezaugarriak.

04. Monarkia absolutuaren ezau-
garri orokorrak.

05. Ilustrazioko pentsamendu poli-
tikoa eta ekonomikoa.

06. Despotismo ilustratua Euro-
pan.

07. Industrializazio britainiarraren
aurreko ezaugarriak.

08. Europan gertatutako aldaketa
ekonomikoak.

09. Sektore dinamikoak Erresuma
Batuko industria iraultzan.

10. Munduko industriaren garape-
nean eskualdeen artean sortu-
tako aldeak.

11. Energia iturri eta sektore be-
rriak bigarren industria iraul-
tzan.

12. Kapitalismoaren krisia eta
planteatutako irtenbideak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Testu historikoaren iruzkina
lantzea.

02. Erregimen Zaharreko bizimo-
dua ilustratzen duen marrazkia
aztertzea.

03. Edukiak zabaltzea, Rousseau-
ren testu historikoaren irakur-
ketan eta azterketan oinarri-
tuta.

04. Erregimen Zaharrari buruzko
ezagutzak sakontzea maparen
iruzkinaren bidez.

05. Testu batean oinarrituz, unitate
didaktikoan eskainitako infor-
mazioa laburtzea.

06. Edukiak errepasatzea, grafiko
baten azterketa eginaz.

PROZEDURAK

01. Erregimen Zaharreko demogra-
fiaren, nekazaritzaren eta mer-
kataritzaren faktore erabakiga-
rriekiko interesa.

02. Estamentu gizarteko desber-
dintasunen aurrean jarrera kri-
tikoa.

03. Monarkia absolutuaren ezau-
garriak ezagutzeko interesa.

04. Printzipio fisiokratak eta libera-
lismo klasikoa Europan apli-
katzeak izandako ondorioei bu-
ruzko jarrera kritikoa.

05. Gogoetan oinarritutako jarrera
Ilustrazioko monarken gober-
nuak aztertzerakoan.

06. Industrializazio prozesuaren e-
zaugarriak ezagutzeko interesa.

07. Munduko industriaren garape-
nean eskualdeen artean sortu-
tako gorabeheren ulermena.

08. Lehenengo eta bigarren indus-
tria iraultzaren arteko desber-
dintasunekiko jakin-mina.

09. Gogoetan oinarritutako jarrera
kritikoa kapitalismoaren krisia-
ren eta planteatutako irtenbi-
deen aurrean.

JARRERAK

1
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Erregimen Zaharretik industria iraultzara

1. Erregimen Zaharreko demografiaren eta nekazaritzaren
funtsezko ezaugarriak ezagutzea.

2. Erregimen Zaharreko estamentu gizarteko desorekak
baloratzea.

3. Esparru teorikoan eta praktikoan monarkia absolutua-
ren ezaugarri nagusiak adieraztea.

4. Frantziako ilustratuek eta pentsalari britainiarrek zuten
pentsamendua konparatzea.

5. Fisiokraziako eta liberalismo klasikoko funtsezko ezau-
garriak aztertzea eta konparatzea.

6. Britainia Handiko industria iraultzaren barneko sektore
dinamikoak eta makinen sarreraren garrantzia identifi-
katzea.

7. XIX. mendean Europako kontinentean gertatu ziren al-
daketa ekonomi koak baloratzea, batez ere demografia-
ri, nekazaritzari, industriari eta garraioei dagokienez.

8. XIX. mendearen amaieran Japonian eta Estatu Batuetan
sortutako alda keta politikoak eta ekonomikoak adieraz-
tea.

9. XX. mendearen hasiera-hasierako inperio kolonialak
identifikatzea eta konpara tzea.

1. Erregimen Zaharreko demografiaren ezaugarriak eta
nekazaritzaren eta garapen teknologikoaren garrantzia
adierazteko gai da.

2. Pentsamendu ilustratuaren ideia nagusiak identifika-
tzen ditu.

3. Lehen industria iraultzan industrializazioak Europako
herrialdeetan, Estatu Batuetan eta Japonian hartu zuen
erritmoa alderatzeko gai da.

4. Bigarren industria iraultzan, industrializazio prozesuan
herrialde berriak sartzeak eta industria potentzia be-
rriak sustatzeak izan zuen garrantziaz jabetzen da.

5. XIX. mendean Europako kontinentean gertatu ziren al-
daketa demografikoen eta ekonomikoen eraginaz
ohartzen da.

6. XIX. mendean gertatutako aldaketa sozialak, kulturalak
eta zientifikoak eta Erregimen Zaharrekoak konparatzen
ditu.

7. Estatu Batuetan eta Japonian gertatu ziren aldaketak
eta berorien arrazoiak ezagutzen ditu.

8. Okupatutako herrialdeetan inperialismoak izan zituen
ondorio ekonomikoez, sozialez, politikoez eta kultura-
lez jabetzen da. 

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1.
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2. unitatea. Estatu modernoen sorrera eta potentzia nagusiak

unitatea

Estatu modernoen sorrera eta potentzia nagusiak

01. Iraultza iparramerikarra.
02. Frantziako iraultza.
03. Errestaurazioa.
04. XIX. mendeko ziklo iraultzaileak.
05. Nazionalismoak.
06. Aldaketa sozialak, kulturalak

eta zientifikoak XIX. mendean.
07. Langileen mugimenduen oina-

rri ideologikoak.
08. Demokraziarako bidea eta su-

fragioaren hedapena.
09. Demokrazia Europako herrial-

deetan.
10. Japoniaren eta Estatu Batuen

finkatzea.
11. Inperialismoaren jatorria.
12. Inperialismoaren hedapena eta

ondorioak kontinenteetan.

KONTZEPTUAK

01. Testu historiko baten iruzkina
lantzea.

02. Argazki historiko baten iruzkin
analitikoa egitea.

03. Testu historikoaren iruzkina eta
gogoeta egitea.

04. Inperialismoari buruzko testu
historikoaren gogoeta lantzea.

05. Ekialdeko Asiako mapa azter-
tzea.

PROZEDURAK

01. Amerikako eta Frantziako iraul-
tzek esparru politikoan, ekono-
mikoan eta sozialean izan zuten
garrantziaren balorazioa.

02. Iraultza liberalen bidez agertu-
tako giza eskubideen eta esku-
bide politikoen defentsa.

03. Jarrera kritikoa Errestaurazioak
izan zuen eraginaren aurrean.

04. Gogoeta XIX. mendeko iraultza
prozesuek izan zuten eragina-
ren aurrean.

05. Zorroztasuna eta objektibota-
suna nazionalismoak bultzatu
zituzten arrazoien aurrean.

06. Pentsamendu utopikoak, anar-
kismoak eta marxismoak politi-
ka garaikidean izandako eragi-
naren balorazioa.

07. Europan demokraziak hartu
zuen indarrarekiko gogoeta.

08. Japonian eta Estatu Batuetan
gertatutako aldaketei buruzko
jakin-mina.

09. Inperialismoaren fenomenoari
buruzko gogoeta.

10. Inperialismoaren ondorioei bu-
ruzko jarrera kritikoa.

JARRERAK

01. Ipar Amerikako iraultza politikoaren bilakaera eta ga-
rrantzia adieraztea.

02. Frantziako iraultza prozesuan sartu ziren aldaketen ga-
rrantziaz jabetzea.

03. Europako Errestaurazio garaiaren motibazioak eta ko-
kapen geografikoa azaltzea.

04. Iraultza garaiak aztertzea, garaiak elkarrekin konpara-
tuz.

05. Nazionalismoen sorrera eta Europako mapa politikoan
izan zuen eraginaren garrantzia balioestea.

06. XIX. mendeko aldaketa sozial, kultural eta zientifiko ga-
rrantzitsuenak identifikatzea.

07. Langileen mugimenduaren ekintzen bilakaera azter-
tzea.

08. Sufragioaren hedapenaren bidez sistema demokratiko
batera iristeko emandako pausoak balioestea.

09. Europako herrialdeen bilakaera politikoa azter-
tzea.

10. XIX. mendearen amaieran Japonian eta Estatu Batuetan
sortutako alda keta politikoak eta ekonomikoak adie-
raztea.

01. Ipar Amerikako gertaera eta prozesu garrantzitsuenak
laburbiltzeko gai da.

02. Frantziako iraultza prozesuaren bilakaera azaltzen du,
barne aldaketa ideo logikoak kontuan hartuta.

03. Europako Errestaurazio garaia koka dezake kronologi-
koki eta espazioaren ikuspegitik, eta arrazoiak azaltze-
ko gai da.

04. Iraultza zikloen ezaugarriak eta Europako lurraldeetan
izan zuten eragina badakizki.

05. Nazionalismoen sorreraren arrazoiak zein diren bada-
ki, eta Italiako eta Alemaniako batasun ereduak azal-
tzeko gai da.

06. XIX. mendean gertatutako aldaketa sozialak, kulturalak
eta zientifikoak eta Erregimen Zaharrekoak konpara-
tzen ditu.

07. Langileen mugimenduen oinarri ideologikoak, konpa-
razioak eginez, aztertzen ditu.

08. Konstituzionalismoaren garaipena, sufragioaren pixka-
nakako hedapena eta alderdi politikoen sendotze pro-
zesua aztertzeko gai da.

09. Badaki Europako herrialdeetan demokrazia ezar-
tzeko garatu ziren moduak konparatzen

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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EDUKIAK

2.
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2.
2

01. Nazioarteko harremanen eta
krisi diplomatikoen bilakaera
azaltzea, lehen mundu gerraren
aurrekariak eta garapena uler-
tzeko.

02. Gerraren balantzea egitea, ga-
tazkaren ondorioak baloratuz
eta bakearen antolamendua az-
tertuz.

03. Errusiako tsarren erregimeneko
egoera sozioekonomikoa eta
arazo politikoak i-dentifikatzea.

04. Errusiako etengabeko prozesu
iraultzai leen, erregimen sobie-
tarraren eta estalinismoaren
ezarpena aztertzea.

05. Gerren arteko garaien
erregimen politi koak konparat-
zea, mendebaldeko demokra-
ziak totalitarismoekin erkatuz.

06. Italiako faxismoaren, nazismo-
aren eta estalinismoaren ezau-
garriak identifikatzea.

07. Gerren arteko garaian nazioar-
teko harremanen porrota azpi-
marra tzea.

08. Bigarren mundu gerraren
arrazoiak azter tzea, aliantzak,
gatazka mundu mailara nola
hedatu zen eta egoera orokorra
adieraziz.

09. Gerraren garapen orokorra
azaltzea, faseak bereiziz.

10. Bigarren mundu gerraren on-
dorioak baloratzea eta bakearen
antolamenduaren garrantzia az-
tertzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Lehen mundu gerraren aurreko
nazioarteko harremanak eta
krisi diplomatikoak.

02. Lehen mundu gerra.
03. Gerraren ondorioak.
04. Bakearen antolaketa.
05. Tsarren Errusia.
06. Iraultzaren lehen ekimenak.
07. 1917ko krisi ekonomikoa.
08. Erregimen sobietarra.
09. 1929ko krisi ekonomikoa.
10. Krisiaren ondorioak eta krisia-

ren kontrako ekimenak.
11. Mendebaldeko demokraziak. 
12. Faxismoa.
13. Nazismoa. 
14. Estalinismoa.
15. Bigarren mundu gerra.
16. Bigarren mundu gerraren ba-

lantzea.
17. Bakearen antolamendua. 

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

01. Lehen mundu gerraren aurre-
kariak eta garapena aztertzeko
gai da, nazioarteko harrema-
nen eta krisi diplomatikoen bi-
lakaera azalduz.

02. Gatazkaren ondorioak aztertzen
ditu eta bakearen antolamen-
dua baloratzen du.

03. Tsarren Errusiako egoera sozio-
ekonomikoa nahiz arazo politi-
koak aztertzen ditu.

04. Errusiako prozesu iraultzaileen
bilakaera, erregimen sobieta-
rraren eta estalinismoaren
ezarpena aztertzen ditu.

05. Gerren arteko garaien
erregimen politi koak konparat-
zeko eta ulertzeko gai da, men-
debaldeko demokraziak
totalitaris moekin konparatuz.

06. Italiako faxismoaren, nazismo-
aren eta estalinismoaren ezau-
garri nagusiak identifi ka tzen
ditu.

07. Gerren arteko garaian nazioar-
teko harremanen porrotaren
garrantziaz jabetzen da.

08. Bigarren mundu gerraren
arrazoiak azter tzen ditu, aliant-
zak, gatazka mundu mai lara
nola hedatu zen eta egoera
orokorra adieraziz.

09. Gerraren garapen orokorra
azaltzeko gai da, faseak berei-
ziz.

10. Bigarren mundu gerraren on-
dorioak aztertzen ditu eta bake-
aren antolamenduaren garran-
tzia aztertzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

3. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

4. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

5. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK

XX. mendearen lehen erdia

gai multzoa
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3. unitatea. Lehen mundu gerra

unitatea

Lehen mundu gerra
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KONTZEPTUAK

CONTENIDOS

ACTITUDES

01. Gerraren aurrekariak: nazioar-
teko harremanak xx. mendea-
ren hasieran.

02. Krisi diplomatikoak eta gataz-
karen hasiera.

03. Gerraren garapena.
04. Gerraren balantzea: ondorioak.
05. Bakearen antolamendua.
06. Tsarren Errusia eta iraultza egi-

teko lehenengo ahaleginak.
07. 1917ko iraultza.
08. Erregimen sobietarraren ezar-

pena.
09. Estalinismoa.

EDUKIAK

01. Gatazkaren aurrekariekin lotu-
tako testuak aztertzea.

02. Gerran aurrez aurre zeuden in-
darren arrazoiak aztertzea, ma-
pa baten iruzkinaren bidez.

03. Gerrak izandako ondorio sozia-
len eta ideologikoen analisia
egitea testu historiko bat iraku-
rri ondoren.

04. Tsarren politikari buruzko tes-
tuaren iruzkin kritikoa egitea.

05. Testu iruzkina eta gogoeta lan-
tzea gerrak izandako ondorio
ekonomikoak lantzeko.

PROZEDURAK

01. Nazioarteko harremanen bila-
kaera ulertzeko interesa, gerra-
ren aurrekariekin lotuz.

02. Gatazkaren garapena eta gertae-
ra nagusiak ezagutzeko interesa.

04. Jarrera kritikoa gerrak esparru
politikoan eta ideologikoan 
i-zandako eraginaren aurrean.

05. Bakea sinatu ondoren Europan
ezarritako lurralde diseinu be-
rriaren garrantziaz jabetzea.

06. Tsarren Errusiako egoera sozia-
la eta ekonomikoa ulertzeko in-
teresa eta arazo politikoen ba-
lorazioa. 

07. Tsarren Errusian gertatutako
lehenengo saio iraultzaileei
buruzko gogoeta eta 1917ko
iraultzaren arrazoiak ulertzea.

08. Iraultzaren ondoren Errusiaren
egoerak izandako bilakaeraren
analisi kritikoa.

09. Jarrera kritikoa Stalinen garaian
izandako barne arazo politiko-
en azterketaren aurrean.

10. Estatu totalitario faxista ezar-
tzeko orduan Stalinek araututa-
ko neurri ekonomikoak ulertze-
ko interesa.

JARRERAK

01. Nazioarteko harremanen bilakaera azaltzea, gerraren
aurrekariekin lotuz.

02. Gerra aurreko garaiak bereiztea, garai horietan martxan
jarritako alian tzen sistemak identifikatuz.

03. Gerra aurretik gertatutako krisi diplomatikoen garran-
tzia aztertzea.

04. Gerran aurrez aurre zeuden indarrak identifika-
tzea, arazoak eta gatazkaren nondik norakoak aztertuz.

05. Gatazkaren garapena azaltzea, gertaera garrantzi-
tsuenak azpimarratuz.

06. Gerraren ondorio demografikoak, ekonomikoak eta so-
zialak baloratzea.

07. Bake hitzarmen nagusien gorabeherak ikustea. 
08. Errusiako iraultzaren aurrekariak aztertzea.
09. Iraultzaren boterearen antolamendua eta SESB-aren

osaketa prozesuan gerra zibilak izan zuen garapena
ulertzea.

10. Estalinismoaren garaiko barne gatazka politikoak az-
tertzea.

01. Nazioarteko harremanen bilakaera ulertzen du, gerra
sortzeko aurrekari zuzena den heinean.

02. Gerra aurreko garaian garatutako aliantzen sistemen
ondorioak ikusten ditu.

03. Gerraren aurrekari zuzen gisa krisi diplomatikoek izan-
dako eragina aztertzeko gai da.

04. Gerran aurrez aurre jarritako indarrak bereizten ditu,
gatazkaren nondik norakoak aztertuz.

05. Gatazkaren garapena azaltzeko gai da, gertaera ga-
rrantzitsuenak kontuan hartuz.

06. Gerraren ondorio demografikoak, ekonomikoak eta so-
zialak aztertzen ditu.

07. Bake hitzarmen nagusien gorabeherak garatzeko gai da
08. Errusiako iraultzaren aurrekariak aztertzen ditu.
09. Iraultzako boterearen antolamendua eta SESBren osa-

keta prozesuan gerra zibilak izan zuen garapena uler-
tzeko gai da.

10. Estalinismoaren garaiko barne gatazka politikoak
ulertzen eta balioesten ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

3.
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Gerren arteko garaia4.
4

unitatea

01. Lehen mundu gerraren ondo-
rioak.

02. 1929ko krisia.
03. Krisiaren ondorioak.
04. Krisiaren kontrako borroka: ir-

tenbideak.
05. Mendebaldeko demokraziak.
06. Mugimendu faxistak eta nazis-

moa.
07. Totalitarismo sobietarra: Stalin.
08. Nazioen Elkartea.
09. Nazioarteko harremanen po-

rrota.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. 1929ko krisi ekonomikoaren
arrazoiekin eta ondorioekin lo-
tutako testua aztertzea.

02. Krisiak herrialdeetan izandako
ondorioak aztertzea datu esta-
tistikoen analisiaren bitartez.

03. Gehiegizko produkzioa eta krisi
ekonomikoa eta soziala azter-
tzea eta konparatzea testu iruz-
kinaren bidez.

04. Marxismoari eta faxismoari bu-
ruzko testu iruzkina lantzea.

05. Nazien bilakaeraren analisia
egitea datu estatistikoen azker-
ketaren bidez. 

PROZEDURAK

01. Lehen mundu gerraren ondo-
ren sortutako egoera sozio-
ekonomikoaren eta krisiaren
balorazioa.

02. 1929ko krisiaren arrazoiak eza-
gutzeko interesa.

03. Krisi ekonomikoaren ondorio-
en ulermena.

04. Gogoetan oinarritutako jarrera
izatea krisiaren kontra borroka
egiteko moduen aurrean, he-
rrialde demokratikoek eta he-
rrialde totalitarioek hartutako
irtenbideak konparatuz.

05. Mendebaldeko demokraziek
izan zituzten zailtasunen balo-
razioa.

06. Weimarko Errepublikak politi-
karen esparruan izandako gara-
penari buruzko gogoeta kriti-
koa. 

07. Mugimendu faxisten eta nazis-
moaren arrazoiak eta garapena
ezagutzeko interesa.

08. Jarrera kritikoa Stalinen totali-
tarismoaren aurrean.

09. Jakin-mina Nazioen Elkartea-
ren helburuen aurrean.

JARRERAK

01. Gerraosteko egoera sozio-ekonomikoa eta krisia
1929ko krisiaren aurrekariak izan zirela ulertzea.

02. Hogeiko urteetako oparotasuna aztertzea Europan
nahiz Estatu Batuetan. 

03. 1929ko krisiaren arrazoiak azaltzea.
04. Krisi ekonomikoaren ondorioak aztertzea.
05. Krisialdiaren kontra borroka egiteko moduak bereiztea.
06. Hogeita hamarreko urteetako krisi ekonomikoari eman-

dako irtenbide totalitarioak jorratzea.
07. Bi gerren artean demokrazia parlamentarioek izan zi-

tuzten zailtasunak identifikatzea.
08. Alemanian Weimarko Errepublikak izan zuen bilakaera

politikoa ulertzea eta aztertzea.
09. Faxismoen eta diktaduren kausak, ezaugarriak eta ga-

rapena balioestea. 
10. Nazio Batuen erakundeak garai honetan nazioarteko

harremanetan bete zuen funtzioa ulertzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Gerraosteko egoera sozio-ekonomikoa aztertzen du,
1929ko krisialdiaren aurrekari gisa.

02. Hogeiko urteetako oparotasuna testuinguruan koka-
tzen du.

03. 1929ko krisiaren arrazoiak ulertzen ditu.
04. Krisi ekonomikoaren ondorioak aztertzeko gai da.
05. Mendebaldeko herrialde demokratikoetan krisialdia-

ren kontra borroka egiteko bilatutako irtenbideak balo-
ratzen ditu.

06. Hogeita hamarreko urteetako krisi ekonomikoari
emandako irtenbide totalitarioen garrantziaz jabetzen
da.

07. Bi gerren arteko garaian demokrazia parlamentarioek
izan zituzten zailtasunez jabetzen da.

08. Alemanian Weimarko Errepublikak izan zuen bilakaera
politikoa ezagu tzeko eta balioesteko gai da.

09. Faxismoen eta diktaduren kausak, ezaugarriak eta gara-
pena bere testuinguruan aztertzen ditu.

10. Nazio Batuek bi gerren arteko garaian bete zuten fun-
tzioa baloratzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Bigarren mundu gerra5.
5

unitatea

01. Gerraren arrazoiak. 
02. Gatazkaren barneko arrazoiak:

aliantzak eta egoera orokorra. 
03. Gerraren garapena: gatazkaren

faseak.
04. Gerraren balantzea: ondorioak

eta bakearen antolamendua.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Alemaniak gerran lortutako ga-
raipenen iruzkina egitea mapa
baten bitartez.

02. Japoniak errendizioa sinatzeak
izan zituen ondorioak aztertzea
argazki baten bidez.

03. Alemaniarren eta errusiarren
arteko harremanak ezagutzea
testu historiko baten bidez. 

04. Yaltako bake hitzarmenean har-
tutako erabakien garrantziaz
konturatzea itunaren azterketa-
ren bidez.

PROZEDURAK

01. Gerra eragin zuten arrazoi eko-
nomiko eta politikoen balora-
zioa. 

02. Gerraren aurrekariak ulertzeko,
jarrera kritikoa nazien kanpo
politikaren aurrean.

03. Aliantzak azaltzeko interesa eta
egoera orokorraren azterketa.

04. Aurrerapen teknologikoen, es-
trategien, gerrako ekonomiaren
eta gatazkaren hedapenari bu-
ruzko gogoeta kritikoa. 

05. Gerraren garapena ulertzea eta
gatazkak mundu mailan izan-
dako garrantziaren balorazioa.

06. Sentikortasuna gerraren ondo-
rioen aurrean eta jarrera kriti-
koa bakearen antolamendua-
ren aurrean.

07. Bakearen alde sinatu ziren itu-
nen aldeko gogoeta kritikoa.

JARRERAK

01. Bigarren mundu gerraren arrazoi ekonomikoak eta po-
litikoak aztertzea

02. Nazien hedapen politikaren jarduketak identifikatzea,
gerraren aurrekariak ulertzeko.

03. Gerra hasi baino lehen eta gerran egindako alian-
tzak azaltzea, sortutako gatazkak identifikatuz.

04. Bigarren mundu gerraren aurrerapen teknologikoei, es-
trategiaei, ekonomiari eta hedapen geografikoari be-
hatzea.

05. Gerraren garapena azaltzea, gatazkak mundu mailan
izan zuen garrantzia baloratuz.

06. Aliatuen erasoak eta eraso horien eta aliatuen garaipe-
naren arteko erlazioa azaltzea.

07. Gerraren ondorio demografikoak, ekonomikoak, politi-
koak eta lurral deari dagozkionak aztertzea.

08. Bake hitzarmenen oinarrizko ezaugarriak labur-
tzea, gerraren garapenarekin eta munduaren antola-
mendu berriarekin lotuz.

09. Nazio Batuen Erakundeak nazioarteko harremanen di-
seinuan izandako garrantziaz jabetzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Bigarren mundu gerraren arrazoi ekonomikoak eta po-
litikoak laburtzeko gai da.

02. Nazien hedapen politikaren jarduketak balora-
tzen ditu, gerraren aurrekariak ulertzeko.

03. Gerra hasi baino lehen eta gerran egindako aliantzak
identifikatzen ditu.

04. Aurrerapen teknologikoak, estrategiak, gerra ekonomia
eta hedapen geo grafikoa deskribatzeko gai da, gatazka-
ren nondik norakoei behatzeko.

05. Gerraren garapenaren faseak bereizten ditu, mundu
mailan izan zuen garrantzia azpimarratuz.

06. Aliatuen erasoen eta faxisten porrotaren arteko erla-
zioa ulertzen du.

07. Gerraren ondorio demografikoak, ekonomikoak, politi-
koak eta lurral deari dagozkionak aztertzen ditu.

08. Bake hitzarmenak aztertzen ditu eta gerraren garape-
narekin eta munduaren antolamendu berriarekin lo-
tzen ditu.

09. Nazio Batuen Erakundeak nazioarteko harremanen di-
seinuan duen garrantzia ikertzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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XX. mendearen bigarren erdia 3

gai multzoa

01. Blokeen teoria eta gerra ho-
tzaren kon tzeptua azaltzea.

02. Gerra hotzaren bilakaera des-
kribatzea, hiru faseak eta
amaiera azalduz.

03. Bloke komunistaren barne po-
litikaren bilakaera ulertzea.

04. Gerraren ondorengo berrerai-
kuntza ekonomikoa eta 1973ko
krisi ekonomikoa deskribatzea.

05. Deskolonizazioa eragin zuten
faktoreak lantzea.

06. Asiako, Afrikako eta mundu is-
lamiarreko deskolonizazio pro-
zesuak konparatzea.

07. Neokolonialismoaren eta Hiru-
garren Munduaren kontzeptuak
aztertzea.

08. Latinoamerikako egoera azter-
tzea XX. mendearen bigarren er-
dian.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Blokeen teoria.
02. Gerra hotza: hasiera, bizikideta-

suna, distentsioa eta amaiera.
03. Gerra hotzaren amaiera eta on-

dorioak.
04. Mundu kapitalista.
05. Mundu komunista.
06. Gerraren ondorengo berrerai-

kuntza ekonomikoa. 
07. 1973ko krisia. 
08. Deskolonizazioa. 
09. Deskolonizazioa Asian, Afrikan,

Ekialde Hurbilean eta mundu
islamiarrean.

10. Neoliberalismoa, neokolonia-
lismoa eta azpigarapena. 

11. Latinoamerikaren egoera.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

01. Blokeen teoria eta gerra ho-
tzaren kon tzeptua azaltzeko gai
da, Marshall plana nahiz Ko-
minform barne hartuz.

02. Gerra hotzaren bilakaera iden-
tifikatzen du, hiru faseak eta
amaiera nahiz izan zituen on-
dorioak azalduz.

03. Bloke kapitalistaren barne poli-
tikaren bilakaera aztertzen du.

04. Bloke komunistaren barne po-
litikaren bilakaera identifika-
tzen du.

05. Gerraren ondorengo berrerai-
kuntza ekonomikoa eta 1973ko
krisi ekonomikoa aztertzen
ditu.

06. Deskolonizazioa eragin zuten
faktoreak ulertzeko gai da.

07. Asiako, Afrikako eta mundu is-
lamiarreko deskolonizazio pro-
zesuak azaltzeko gai da

08. Neokolonialismoaren eta Hiru-
garren Munduaren kontzeptuak
aztertzen ditu.

09. Latinoamerikako egoera balo-
ratzen du, XX. mendearen biga-
rren erdiaren ikuspegitik.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

6. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

7. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK

3.
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Europa bigarren mundu gerraren ondoren 6

unitatea

01. Blokeen teoria.
02. Gerra hotzaren kontzeptua.
03. Norgehiagokaren hasiera

(1947- 1953). 
04. Bizikidetza baketsua 

(1953-1962).
05. Distentsioa (1962-1973).
06. Gerra hotzaren amaiera 

(1973-1989).

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. NATO eta Varsoviako Itunari
buruzko testuak aztertzea.

02. Alemaniaren eta Ekialdeko Eu-
roparen bilakaera politikoa
errepasatzea argazki baten bi-
dez.

03. Arma nuklearrak ez erabiltzeari
buruzko itunari buruzko iruzkin
kritikoa egitea.

04. Kubako egoera eta misilen kri-
sia aztertzea mapa baten bidez.

05. Gerra hotzaren amaierari bu-
ruzko testuaren iruzkina egitea.

PROZEDURAK

01. Jarrera kritikoa Mendebaldeko
blokearen ezaugarri orokorren
aurrean.

02. Jarrera kritikoa Ekialdeko blo-
kearen ezaugarri orokorren au-
rrean.

03. Kominform eta Trumanen dok-
trinaren arrazoiak eta eraginak
ezagutzeko jakin-mina. 

4. NATO eta Varsoviako itunaren
funtzioen aurrean gogoeta kriti-
koa.

05. Gerra hotzaren aurrekariak
ulertzeko nahia.

06. Jarrera kritikoa gatazka nagu-
sien aurrean.

07. Bizikidetasun baketsuaren ko-
iuntura berriaren ezaugarrien
balorazioa.

08. Gogoeta egiteko jarrera, bare-
aldiko gatazka nagusien aurre-
an.

09. Gerra hotzaren amaieraren ba-
lorazioa eta ulermena.

JARRERAK

01. Mendebaldeko blokearen ezaugarri nagusiak deskri-
batzea.

02. Ekialdeko blokea definitzen duten ezaugarri nagusiak
identifikatzea.

03. Trumanen doktrinaren eta Kominformen arrazoi eta
ondorio nagusiak azal tzea.

04. NATOren eta Varsoviako Itunaren funtzioak konpara-
tzea.

05. Gerra hotzaren hasierako tentsioaren aurrekariak az-
tertzea.

06. Ekialdeko Europako eta Asiako gatazka nagusiak ager-
tzea.

07. Bakezko bizikidetasunaren garaiko egitura berriaren
ezaugarri nagusiak aza l tzea.

08. Bakezko bizikidetasunaren garaiko gatazka nagusiak az-
tertzea.

09. Distentsio aldiko ezaugarriak eta gatazka nagusiak
azaltzea.

10. Gerra hotzaren amaiera baloratzea eta interpretatzea. 

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Mendebaldeko blokearen ezaugarri nagusiak ulertzeko
gai da.

02. Ekialdeko blokearen ezaugarri nagusiak deskribatzen
ditu.

03. Trumanen doktrinaren eta Kominformen arrazoiak eta
ondorioak azal tzen ditu.

04. NATOren eta Varsoviako Itunaren funtzioak konpara-
tzeko gai da.

05. Gerra hotzak izandako gatazken hasiera eragin zuen
tentsioaren aurrekariak aztertzen ditu.

06. Gerraren hasierako Ekialdeko Europako eta Asiako ga-
tazka nagusiak agertzen ditu.

07. Bakezko bizikidetasunaren ezaugarri berriak ezagutzen
ditu.

08. Bakezko bizikidetasunaren garaiko gatazka nagusiak az-
tertzen ditu.

09. Distentsio aldiko ezaugarriak eta gatazka nagusiak
azaltzeko gai da.

10. Gerra hotza amaitzeko arrazoiak eta ondorioak balora-
tzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

6.
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Mundu garatu kapitalista7.
7

unitatea

01. Mundu kapitalista.
02. Mundu komunista.
03. Gerraren ondorengo berrerai-

kuntza ekonomikoa.
04. Ekonomia kapitalista eta eko-

nomia komunista.
05. Deskolonizazioaren faktoreak.
06. Deskolonizazioa Asian.
07. Deskolonizazioa Afrikan.
08. Deskolonizazioa Ekialde Hurbi-

lean.
09. Hirugarren Mundua eta neoko-

lonialismoa.
10. Bandungeko Konferentzia eta

Lerrokatu Gabeko Herrialdeen
Mugimendua.

11. Latinoamerikaren egoera.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. 1956ko Hungariako iraultzari
buruzko testuaren iruzkin kriti-
koa egitea.

02. Asiako deskolonizazioa azter-
tzea Indiako maparen behake-
taren bidez.

03. Deskolonizazioaren arrazoiak
errepasatzea Indiako naziona-
lismoari buruzko testu bat iruz-
kinduz..

04. Latinoamerikaren ezaugarri
orokorrei buruzko iruzkina egi-
tea irudi baten azterketaren bi-
dez.

05. Estatu Batuetako egoera eko-
nomikoa aztertzea, 1973 urtera
arte, karikatura baten irudia
erreferentziatzat hartuta.

06. 1973ko krisiaren arrazoi eta on-
dorioei buruzko iruzkin kritikoa
egitea.

PROZEDURAK

01. Mendebaldeko demokrazien
aurrean jarrera kritikoa.

02. Mendebaldeko Europaren eta
Estatu Batuen bilakaera politi-
koaren aurrean jarrera kritikoa.

03. Japoniaren bilakaerarekiko ja-
kin-mina.

04. Tolerantziazko jarrera, bloke
komunistaren osaketaren eta
bilakaera politikoaren aurrean.

05. Txinaren azken urteotako bila-
kaerarekiko jakin-mina.

06. Nazioarteko sistema ekonomi-
ko berriari eta bloke komunista
eta bloke kapitalistaren bilaka-
era ekonomikoari buruzko go-
goeta jarrera.

07. Deskolonizazioen ezaugarriak
ezagutzeko gogoa.

08. Asia, Afrika eta Ekialde Hurbi-
leko deskolonizazioen ezauga-
rriak ezagutzeko interesa.

09. Neokolonialismoa, Bandunge-
ko Konferentzia eta Lerrokatu
Gabeko Herrialdeen Mugimen-
dua ezagutzeko jakin-mina.

10. Jarrera kritikoa Latinoamerika-
ren egoeraren aurrean.

JARRERAK

01. Mendebaldeko demokrazien funtzionamendu nagusia
aztertzea mundu kapitalistan.

02. Estatu Batuen eta mendebaldeko Europaren bilakaera
politikoa deskribatzea. 

03. Japoniaren kasua aztertzea.
04. Bloke komunistaren sorrera eta bilakaera politikoa So-

bietar Batasunean eta mendebaldeko Europan azal-
tzea.

05. Txinaren kasua aztertzea.
06. Nazioarteko orden ekonomiko berria eta eredu kapita-

listaren eta bloke komunistaren bilakaera aztertzea.
07. Inperialismotik deskolonizaziorako bilakaera eta alda-

ketak aztertzea.
08. Deskolonizazioaren arrazoi nagusiak azaltzea
09. Asia, Afrika eta Ekialde Hurbileko deskolonizazio pro-

zesuen ezaugarri nagusiak azaltzea.
10. Bandungeko Konferentzia eta lerrokatu gabeko herrial-

deen Mugimendua azaltzea.
11. Latinoamerikaren ezaugarriak identifikatzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Mendebaldeko Europako demokrazien funtzionamen-
dua aztertzeko gai da.

02. Estatu Batuen eta mendebaldeko Europaren bilakaera
politikoa ezagutzen du.

03. Japoniaren kasua ezagutzen du.
04. Bloke komunistaren sorrera eta Sobietar Batasunean

eta mendebaldeko Europan bilakaera politikoa azal-
tzen du. 

05. Txinaren kasua ezagutzen du. 
06. Orden ekonomiko berria eta eredu kapitalistaren eta

bloke komunistaren bilakaera aztertzeko gai da.
07. Inperialismotik deskolonizaziora bitarteko bilakaera

eta aldaketak labur tzeko gai da.
08. Deskolonizazioaren arrazoiak iulertzen ditu.
09. Afrika, Asia eta Ekialde Hurbileko deskolonizazio pro-

zesuen ezaugarriak azaltzen badaki.
10. Bandungeko Konferentzia eta lerrokatu gabeko herrial-

deen Mugimendua ikertzeko gai da.
11. Latinoamerikaren ezaugarriak identifikatzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Gaur egun4
4

gai multzoa

01. Bloke komunistaren desager-
tzearen prozesua aztertzea eta
baita prozesu honen eraginak
ere.

02. Lehengo mendeko gatazka na-
gusien laburpena egitea.

03. Ipar-Hegoa elkarrizketa deskri-
batzea.

04. Hirugarren Munduko herrialde-
en ezaugarriak azaltzea.

05. Erakunde internazionalak eta
GKEak aztertzea.

06. Europar Batasunaren eraiketa-
ren garapen historikoa deskri-
batzea. 

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Bloke komunistaren erorketa. 
02. Gaur egungo gatazkak. 
03. Nazioarteko terrorismoa. 
04. Hirugarren Mundua. 
05. Ipar-Hego elkarrizketa. 
06. Nazioarteko erakundeak eta

GKE. 
07. Europako Ekonomia Erkidegoa

(EEE).
08. Erromako Ituna.
09. Maastrichteko Ituna
10. Europako Moneta Sistema: eu-

roa.
11. Europar Batasuneko erakunde

nagusiak. 

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

01. Bloke komunistaren desager-
tzearen prozesua aztertzeko gai
da eta baita prozesu honen era-
ginak ere.

02. Lehengo mendeko gatazka na-
gusial ezagutzen ditu.

03. Ipar-Hegoa elkarrizketa balo-
ratzen du.

04. Hirugarren Munduko herrialde-
en ezaugarriak azaltzeko gai da.

05. Erakunde internazionalak eta
GKEak ezagutzen ditu.

06. Europar Batasunaren eraiketa-
ren garapen historikoa ezagu-
tzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

8. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Gizarterako eta herritartasunerako
gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. 

9. unitatea: Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Matematikarako
gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK
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Mundua gaur egun 8

unitatea

01. Komunismoaren krisia.
02. 1989ko iraultzak Europan.
03. Sobietar Batasunaren zatiketa. 
04. Estatu Batuen nagusitasuna.
05. Botere zentru berriak.
06. Europako, Hirugarren Mundu-

ko eta Ekialde Hurbileko gataz-
kak.

07. Nazioarteko terrorismoa. 
08. Hirugarren Mundua.
09. Ipar-Hego elkarrizketa.
10. Azpigarapenaren irtenbideak.
11. Gobernuen nazioarteko era-

kundeak eta Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeak (GKE).

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Japoniako ekonomiari buruzko
iruzkina egitea «mirari japonia-
rra» fenomenoari buruzko tes-
tua irakurri ondoren. 

02. Fundamentalismo islamiarra
ezagutzea mapa bat aztertu on-
doren. 

03. Estatu Batuen nagusitasun po-
litikoari buruzko testuaren iruz-
kin kritikoa lantzea.

04. Hirugarren Munduko biztanle-
riari buruzko iruzkina egitea ar-
gazki baten aurrean.

05. Nazio Batuen gutunaren lehe-
nengo artikulua irakurri ondo-
ren, nazioarteko erakundeei
buruzko iruzkin kritikoa egitea.

PROZEDURAK

01. Sistema komunistaren krisiari
buruzko gogoeta. 

02. 1989ko Europako iraultzen az-
terketa. 

03. Sobietar Batasunaren zatiketari
buruzko gogoeta. 

04. Blokeen zatiketaren ondorengo
Estatu Batuen nagusitasuna-
ren azterketa kritikoa. 

05. Botere zentru berriekiko jakin-
mina. 

06. Europako eta Hirugarren Mun-
duko gatazken aurrean jarrera
kritikoa. 

07. Ekialde Hurbileko gatazken au-
rrean gogoeta jarrera. 

08. Hirugarren Munduko herrialde-
en ezaugarri orokorrak ezagu-
tzeko jakin-mina. 

09. Ipar-Hego elkarrizketaren balo-
razioa.

10. Azpigarapenaren irtenbideei
buruzko gogoeta.

11. Gobernuen nazioarteko era-
kundeen eta Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeen (GKE) arteko
bereizketa.

JARRERAK

01. Komunismoaren porrota identifikatzea.
02. 1989. urtean Europan gertatutako iraultzak identifika-

tzea.
03. Sobietar Batasunaren desegitea identifikatzea.
04. Estatu Batuen nagusitasuna bi blokeeen desegitearen

ondorio bezala ulertzea. 
05. Beste botere zentruak azaltzea.
06. Europako eta Hirugarren Munduko gerrak azaltzea.
07. Ekialde Hurbileko gatazkak deskribatzea.
08. Nazioarteko terrorismoaren fenomenoa azaltzea.
09. Hirugarren Munduko herrialdeek amankomunean di-

tuzten ezaugarriak bereiztea.
10. Ipar-Hego elkarrizketa ezagutzea.
11. Azpigarapena gainditzeko irtenbideak azaltzea.
12. Nazioarteko erakundeak, gobernuz kanpokoak barne,

identifikatzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Komunismoaren porrota baloratzen du.
02. Europan1989. urtean izandako iraultzak ulertzen ditu.
03. Sobietar Batasunaren desegitea ulertzeko gai da.
04. Estatu Batuen nagusitasuna bi blokeen zatiketaren

amaieraren ondorio bezala deskribatzeko gai da.
05. Beste botere zentru batzuk aurreikusteko gai da.
06. Europako eta Hirugarren Munduko gerrak azaltzeko gai

da.
07. Ekialde Hurbileko gatazkak ulertzen ditu.
08. Nazioarteko terrorismoaren balorazioa egiteko gai da.
09. Hirugarren Munduko herrialdeen ezaugarri amanko-

munak ezagutzen ditu.
10. Ipar-Hego elkarrizketa bloratzen du.
11. Azpigarapenari aurre egiteko irtenbideak aztertzen di-

tu.
12. Nazioarteko erakundeak, gobernuz kanpokoak barne,

identifikatzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

8.
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Europar Batasuna9.
9

unitatea

01. Europar Batasuna.
02. Europako Ekonomia Erkidegoa.
03. Erromako Ituna.
04. Maastrichteko Ituna.
05. Europako Moneta Sistema.
06. Euroa.
07. Europar Batasuneko erakunde

nagusiak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Europaren eraikuntzaren lehen
etapa aztertzea testu baten
iruzkinaren bidez.

02. Europako Moneta Sistema az-
tertzea irudi baten aurrean.

03. Demokrazia eta giza eskubide-
en garrantziaz jabetzea, testu
bat irakurriz eta aztertuz.

04. Europaren bilakaera politikoa
errepasatzea mapa bat azter-
tuz.

05. Europar Batasunaren bilakaera
eta etorkizuneko erronkak az-
tertzea, egunkariko testu baten
iruzkina eginez.

PROZEDURAK

01. Europar Batasunaren eraikun-
tzarako eman diren pausoei
buruzko gogoeta erakunde na-
gusien (KEEE, Europako Kon-
tseilua eta IAEE) funtzioak eza-
gutuz.

02. EEEaren barruan Erromako
Itunak izan zuen garrantziari
buruzko gogoeta.

03. EEEari buruzko gogoeta kriti-
koa.

04. Maastrichteko Itunetik gaur
egungo erronka berrietara bi-
tartean Europar Batasunak izan
duen bilakaeraren balorazioa.

05. Gogoeta kritikoa Europar Bata-
sunean sartzen ari diren he-
rrialde berriei buruz.

06. Europar Moneta Sistemaren
garrantziaz jabetzea.

07. Europar Batasunaren erronka
berriei buruzko gogoeta.

08. Europar Batasuneko erakunde-
en helburu eta funtzioei buruz-
ko jakin-mina.

JARRERAK

01. Europar Batasunaren eraikuntzaren lehen urratsak
deskribatzea, erakunde nagusiak aztertuz: OECE, Euro-
pako Kontseilua eta IAEE.

02. Erromako Ituna aztertzea eta EEEan itun honek izan-
dako garrantziaz jabetzea. 

03. EEEaren zabalkunde prozesua laburtzea.
04. Maastrichteko Itunak Europar Batasunaren prozesuan

izandako garrantzia baloratzea.
05. Europar Batasunean azken urteotan sartu diren he-

rrialdeak izendatzea.
06. Europar Moneta Sistema deskribatzea.
07. Europar Batasunaren erronka berriak baloratzea.
08. Europar Batasuneko erakundeak eta azpierakundeak

identifikatzea. 

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Europar Batasunaren eraikuntzaren lehen urratsak
deskribatzen ditu, erakunde nagusiak aztertuz: OECE,
Europako Kontseilua eta IAEE.

02. Erromako Ituna aztertzeko gai da eta EEEan itun honek
izandako garrantziaz jabetzen da. 

3. EEEaren zabalkunde prozesuaren azalpen laburtua egi-
ten du.

04. Maastrichteko Itunak Europar Batasunaren prozesuan
izandako garrantzia baloratzen du.

05. Europar Batasunean azken urteotan sartu diren he-
rrialdeak izendatzen ditu.

06. Europar Moneta Sistema deskribatzen du.
07. Europar Batasunaren erronka berriak baloratzen ditu.
08. Europar Batasuneko erakundeak eta azpierakundeak

identifikatzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Zientzia, kultura eta gizartea5.
5

gai multzoa

01. Gaur egungo aldaketa teknolo-
gikoak ezagutzea.

02. Milurteko berrian sortu den
arte berria ezagutzea.

03. Aldaketa sozialak eta kulturalak
identifikatzea.

04. Globalizazioaren fenomenoa
ulertzea, ikuspuntu sozial eta
ekonomikotik aztertuta.

05. Gure garaiko mugimendu so-
zialak ezagutzea.

06. Ingurugiroaren arazoak identi-
fikatzea.

07. Geopolitika eta gatazka berriak
ezagutzea.

06. Demokrazia eta giza eskubide-
en arteko erlazioa ezagutzea. 

07. Immigrazio mugimenduak eta
haien alderdi positibo eta ne-
gatiboak ezagutzea. 

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Aldaketa teknologikoak.
02. Gizartearen bilakaera.
03. Informazioaren teknologiak. 
04. Gaur egungo artea.
05. Globalizazioa.
06. Mugimendu sozialak.
07. Ingurunearen arazoak.
08. Geopolitika berria.
09. Demokrazia eta Giza Eskubi-

deak.
10. Immigrazioa.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

01. Gaur egungo aldaketa teknolo-
gikoak ezagutzen ditu.

02. Milurteko berrian sortu den ar-
tea identifikatzen du.

03. Aldaketak sozialak identifika-
tzen ditu.

04. Globalizazioaren fenomenoa
ulertzen du, ikuspuntu sozial
eta ekonomikotik aztertuta.

05. Gure garaiko mugimendu so-
zialak ezagutzen ditu.

06. Ingurugiroaren arazoak balo-
ratzen ditu.

07. Geopolitika eta gatazka berriak
ezagutzen ditu.

06. Demokrazia eta giza eskubide-
en arteko erlazioa ulertzen du.

07. Immigrazio mugimenduak eta
haien alderdi positibo eta ne-
gatiboak ezagutzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

10. unitatea: Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltze-
ko gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Giza- eta arte-
kulturarako gaitasuna.

11. unitatea: Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltze-
ko gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Giza- eta arte-
kulturarako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK
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Aldaketa teknologikoak, zientifikoak eta gizartekoak10.
10

unitatea

01. Aldaketa teknologikoak.
02. Gizartearen bilakaera.
03. Informazioaren eta Komunika-

bideen teknologiak.
04. Bioteknologia.
05. Ingeniaritza genetikoa.
06. Gaur egungo artea. 
07. Emakumearen egitekoa.
08. Erlijioaren egitekoa.
09. Fundamentalismo islamiarra.
10. Industria ondoreneko gizarte

berria.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Informatikak eta telekomunika-
bideek azken urteotan jasan di-
tuzten aurrerapenei buruzko
testuaren iruzkina lantzea.

02. Medikuntzak, bioteknologia eta
ingeriaritza genetikoaren espa-
rruan, azken urteotan egin di-
tuen aurrerapenak ilustratzen
dituen irudiari buruzko iruzkin
kritikoa egitea. 

03. Mendearen hasierako arteari
buruzko testuaren iruzkina egi-
tea..

04. Emakumearen azken urteotako
bilakaera aztertzea argazki bat
erreferentziatzat hartuta.

05. Fundamentalismo islamiarrari
buruzko testuaren iruzkina
lantzea.

PROZEDURAK

01. Informazioaren eta Komunika-
bideen teknologien azken urte-
otako aurrerapenen garrantzia-
ren balorazioa.

02. Bioteknologia eta ingeniaritza
genetikoaren azken aurrerape-
nen ulermena.

03. Gaur egungo artea ezagutzeko
jakin-mina.

04. Gizartearen bilakaerarekiko ja-
rrera kritikoa.

05. Industria ondoreneko gizarte
berriaren ezaugarriekiko jakin-
mina eta jarrera kritikoa.

JARRERAK

01. Aldaketa teknologikoak deskribatu eta gizartean duten
eragina azaltzea.

02. Informatikaren garapena identifikatzea.
03. Telekomunikabideen garapena azaltzea.
04. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien he-

dapena ulertzea.
05. Azken urteotako bioteknologiaren aurrerapenak azal-

tzea.
06. Ingeniaritza genetikoaren aurrerapenak deskribatzea. 
07. Gaur egungo artearen berrikuntzak ezagutzea.
08. Garai honetako aldaketa sozial nagusiak laburtzea.
09. Gaur egungo gizartean emakumeak hartu duen ga-

rrantzia baloratzea.
10. Gaur egungo munduan erlijioak duen garrantzia eta mu-

gimendu fundamentalisten fenomenoa azaltzea.
11. Industriaren ondorengo gizartearen ezaugarri nagusiak

azaltzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Aldaketa teknologikoak deskribatu eta gizartean duten
eragina ulertzen ditu.

02. nformatikaren azken urteotako garapena ezagutzen du.
03. Telekomunikabideen garapena azaltzen du.
04. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien he-

dapena ulertzen du.
05. Azken urteotako bioteknologiaren aurrerapenak azal-

tzen ditu.
06. Ingeniaritza genetikoaren aurrerapenak deskribatzen

ditu.
07. Gaur egungo artearen berrikuntzak ezagutzen ditu.
08. Garai honetako aldaketa sozial nagusiak azaltzen ditu.
09. Gaur egungo gizartean emakumeak hartu duen ga-

rrantzia baloratzen du.
10. Gaur egungo munduan erlijioak duen garrantzia eta mu-

gimendu fundamentalisten fenomenoa ulertzen ditu.
11. Industriaren ondorengo gizartearen ezaugarri nagusiak

bereizten ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Globalizazioa eta erronka berriak11.
11

unitatea

01. Globalizazioa.
02. Gizarte mugimenduak.
03. Ingurunearen arazoak.
04. Geopolitika berria.
05. Demokrazia.
06. Giza Eskubideak.
07. Immigrazioa.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

01. Globalizazioaren ezaugarri eta
ondorioei buruzko testuaren
iruzkina egitea. 

02. Globalizazioaren eraginak eta
honek azpigarapenarekin duen
zerikusia aztertzea, argazki bat
erabiliz.

03. Globalizazioaren kontrako mu-
gimenduei buruzko testuaren
iruzkin kritikoa lantzea.

04. Ingurunearen arazoei eta haz-
kunde demografikoari buruzko
testua aztertzea.

05. Aldaketa klimatikoari buruzko
hausnarketa egitea irudi baten
behaketaren laguntzaz.

PROZEDURAK

01. Globalizazioaren fenomenoa
ulertzeko interesa.

02. Gizarte mugimendu berrien ba-
lorazioa.

03. Ingurunearen arazo berriei bu-
ruzko jarrera kritikoa.

04. Egoera geopolitiko berriarekiko
gogoeta eta kritika.

05. Demokraziaren hedapenaren
eta Giza Eskubideen Adieraz-
pen Unibertsalaren garrantzia
eza-gutzeko jakin-mina.

06. Immigrazioarekiko eta elkarbi-
zitzarekiko sentsibilitatea. 

JARRERAK

01. Globalizazioa eta bere ezaugarriak aztertzea.
02. Globalizazioaren ondorioak azaltzea.
03. Gure garaiko mugimendu sozialak eta haien garrantzia

identifikatzea.
04. Ingurugiroaren arazoak ezagutzea.
05. Munduko geopolitika eta gatazka berriak azaltzea.
06. Demokraziak munduan izan duen hedapenaren bilaka-

era azaltzea. 
07. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren garran-

tziaz jabetzea. 
08. Immigrazioaren fenomenoa azaltzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

01. Globalizazioa eta bere ezaugarriak aztertzen ditu.
02. Globalizazioaren ondorioak azaltzen ditu.
03. Gure garaiko mugimendu sozialak eta haien garrantzia

identifikatzen ditu.
04. Ingurugiroaren arazoak ezagutzen ditu.
05. Munduko geopolitika eta gatazka berriak ulertzen ditu.
06. Demokraziak munduan izan duen hedapenaren bilaka-

era azaltzen du. 
07. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren garran-

tziaz jabetzen da.
08. Immigrazioaren fenomenoa azaltzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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