OINARRIZKO KONPETENTZIAK: OINARRIZKO HEZKUNTZARAKO HELBURUAK

D5. KONPETENTZIA SOZIAL ETA ZIBIKOA
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea da,
gizarte-zientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz; zientzia horien
berezko prozedurak eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz eta herritarrei dagokien
arduraz jarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte guztiz demokratikoa, solidarioa,
inklusiboa eta askotarikoa lortzeko bidea urratzearren.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu konpetentzia sozial eta zibikoak:
a) Norbera banakako pertsona dela eta gizartean beste pertsona batzuekin bizi dela
ulertzea, eta pertsona horiekin lanean aritzea eta antolatzea askotariko
ezaugarriak eta xedeak dituzten taldeetan, maila bat baino gehiagotan (familian,
eskolan, auzoan, herrian, nazioan eta gainerako mailetan).
b) Norberaren gizartea ezagutzea, eta bereziki haren iraganeko eta egungo eraketa,
antolamendua eta funtzionamendua; gizartea zer lurraldetan eta nola ezarrita
dagoen jakitea, haren iraganaren kontzientzia hartzea eta gizakien ekintzak
gizartean sortzen dituen arazoen aurrean modu positiboan jarduteko gaitasuna
lantzea.
c) Bizi duen inguruneaz jabetzen den herritarra izatea eta egoera hori onartzea,
konpromisoa izanda eta elkartasuna adierazita; aintzat hartzea garaiko gizarteetako aniztasun soziala eta kulturala, eta, bereziki, egungo euskal gizartekoa,
eta naturarekin, bere buruarekin eta gainerako pertsonekin harremanetan
jartzeko era berrien bila aritzea, gizartea hobetu eta jasangarri bihurtzeko.
d) Giza eskubideak izatea norberaren bizitzako eta gizarteko ekintzei eta egoerei
buruzko iritziak osatzeko erreferente unibertsala eta norberak herritar gisa
dituen eskubideak erabili eta betebeharrak betetzeko erreferentea; eta partehartzeko, begiruneko, justizia sozialeko eta elkartasuneko jokabideak lantzea,
balioetan oinarritutako demokrazia gauzatzeko.
e) Iraganean, edo gaur egun, bizikidetza-tentsioak eta -gatazkak izan dituzten
gizarte-taldeak, elkarri eragiten diotenak, historian zehar zer konfigurazio edo
egitura izan duten jakitea; eta iraganaren gaineko kontzientzia kritikoa lantzea,
etorkizunean egoera horiek konpontzeko prozedura baketsu eta demokratikoak
erabiltzen jakin dezagun.
f) Bizi duten mundua ulertzeko behar dituzten ezagutzak, trebetasunak eta jarrera
eskuratzea; hau da, munduaren alderdi fisikoak, sozialak eta kulturalak,
iraganean izandako bizipen kolektiboak eta gaur egungo bizipenak, eta bizitza
sozialari dagokion espazio fisikoa ulertzeko behar direnak, munduan eragile
aktibo izateko.

