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D5. KONPETENTZIA SOZIAL ETA ZIBIKOA (126 orr)
Definizioa
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 plurala lortzeko bidea urratzearren.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu konpetentzia sozial eta zibikoak:
1. 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).
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
Konpetentziaren ezaugarriak eta barne hartzen dituen arloak eta ikasgaiak
Konpetentzia sozial eta zibikoa izango du ikasleak, baldin eta gizarteari buruz ikasi
dituen ezagutzak erabiltzeko trebetasuna baldin badu, bai egoera eta arazo sozialak
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testuinguru eta espazio-eskala askotarikoetan interpretatzeko, bai erantzunak eman
eta erabakiak hartzeko, bai beste pertsona eta talde sozial batzuekin arauak betez
elkarrekintzan aritzeko.
Konpetentzia sozial eta zibikoaren alderdi nabarmenak dira, besteak beste,
informazioa aztertzea, beste pertsona batzuekin hitz egitea, egoerak ebaluatzea, arazo
sozialetarako irtenbideak proposatzea, protagonistak eta interesak identifikatzea, eta
fenomeno sozialen zergatiak eta ondorioak lotzea.
Konpetentziaren xedea da, alde horretatik, ikasleek garaiko gizarteen, sistema
demokratikoen eta haien oinarri diren balioen antolaketa, funtzionamendu eta
bilakaera zehatzari buruzko jakintza egokia izatea.
Ezagutza, trebetasun eta balio sozialak, zibikoak eta herritartasuna lantzen ditu
konpetentzia sozial eta zibikoak. Alde horretatik, entzuteko, hitz egiteko,
komunikatzeko eta irtenbide bideragarriak proposatzeko ahalmena izango du
konpetentzia hori eskuratzen duenak, baita jarduera-plan pertsonalak osatzekoa ere,
norberarentzat eta ingurukoentzat koherenteak eta arduratsuak izango direnak.
Gero eta ardura eta autonomia handiagoz jokatzeko aukera ematen du
konpetentzia sozial eta zibikoak, eta gizarte-egoerekiko ikuspegi kritikoa zorrozten du,
egoera horietan alderdi hauek aintzat hartzean: elkarrizketa, elkartasuna, partaidetza
aktiboa, enpatia, balio demokratiko eta zibikoak, justizia soziala eta dibertsitatearekiko
begirunea. Horrela jokatuta, bere nortasunaren gaineko kontzientzia eta garaiko
gizarteetako bidegabekeria eta desberdintasunekiko kontzientzia hartzen ditu ikasleak,
arian-arian.
Gizarte-gertakariak aztertzen eta ikuspegi sinplistak gainditzen laguntzen du
konpetentzia honek, eta horrek guztiak gizakiek osatutako gizarteen konplexutasuna
ulertzen laguntzen du. Balio eta jarrera pertsonalak lantzen ditu; hala nola,
asertibitatea, ardura, autonomia, autokritika, pertseberantzia, norbere aukerez
jabetzea, eta aukerak eta zailtasunak neurtzea arriskuak hartu baino lehen.
Era berean, gero eta pluralagoa den gizartearen adierazpen ugariak balioesten eta
gozatzen laguntzen du.
Konpetentzia sozial eta zibikoaren bidez, ikastetxea ingurunera irekitzen da, eta
gizartearen eta herritarren bizitza eraldatzen parte hartzen eta laguntzen du. Hala,
eraldatze-prozesu horren protagonista bilakatzen da ikaslea, egunez eguneko biziesperientziaren bidez.
Barne hartzen dituen arloak eta ikasgaiak
Honako arlo eta ikasgai hauek barne hartzen ditu konpetentzia sozial eta zibikoak:
Lehen Hezkuntza:
•

Gizarte Zientziak

•

Balio Sozial eta Zibikoak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
•

Geografia eta Historia

•

Balio Etikoak

•

Ekonomia
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•

Ekintzailetza eta Enpresa Ekimena

•

Kultura Klasikoa

•

Filosofia

Arloen eta ikasgaien ikuspegia
Curriculumeko arlo eta ikasgai guztietan lantzen da konpetentzia sozial eta zibikoa,
eta bereziki:
Lehen Hezkuntzan, pertsonak gizabanako sozialtzat hartzen dituzte Gizarte
Zientzietako zientzia-diziplinek, eta alderdi geografiko, soziologiko, ekonomiko eta
historikoetatik aztertzen dute haien errealitatea.
Etapa horretan, ikasleen ahalmenak lantzea da Gizarte Zientzien helburua, inguruan
duten errealitatea interpretatzeko, errealitate horretan esku hartzeko, eta gizartean
bizitzen ikasteko, demokraziaren funtsezko erakundeak eta mekanismoak ezagututa
eta bizitza kolektiboaren arauak errespetatuta.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Geografia eta Historia ikasgaia irakasten da;
hala, gizarteek denboran izandako bilakaera ulertzeko ezagutzak eta metodoak ematen
dizkie Historiak ikasleei; Geografiak, berriz, dimentsio espaziala eta gizakiek ingurune
naturalean egindako ekintzak eta ekintza horien ondorioak aztertzen ditu. Gaur egun,
ordea, gizakiaren eta gizarteen errealitatea ulertzeko, nahitaezkoa da, era berean,
Gizarte Zientziaren arloko beste ikasgai batzuk kontuan hartzea, errealitate hori
aztertzeko ikuspegi bestelakoak eta osagarriak ematen dituzten aldetik. Hori horrela,
mundu gero eta globalizatuago honen ezaugarri ekonomikoei eta munduan parte
hartzeko aukerei buruzko ezagutzak ematen dituzte Ekonomia eta Ekintzailetza eta
Enpresa Jardueretarako Hastapena ikasgaiek. Kultura Klasikoa eta Filosofia ikasgaiek,
berriz, mendebaldeko zibilizazioaren kultura- eta pentsamendu-oinarrien berri ematen
digute.
Kultura Klasikoa ikasgaiaren xedea da antzinako greziarren eta erromatarren
historia-, geografia-, gizarte-, politika- eta kultura-errealitatea behatzea eta aztertzea,
eta, ikasgai hori ikasiz, ikasleek hobeto ulertuko dute mundua eta indartu egingo dute
beren kontzientzia kritikoa.
Ikasgai horrek konpetentzia sozial eta zibikoa garatzen laguntzen du, antzinako
greziarren eta erromatarren erakundeak eta bizimodua irakasten dituen aldetik. Izan
ere, gizarte-antolaketaren, herritarren partaidetza publikoaren eta gizabanakoen eta
kolektiboen eskubideen eta betebeharren mugaketaren erreferentzia historiko dira.
Horrez gain, balio demokratikoak barneratzen laguntzen du; hala nola, gatazkak
elkarrizketaren bidez konpontzen, norberarenak ez diren iritziak errespetatzen, ez
diskriminatzen, eta elkartasuna izaten.
Aurrera egingo badute, beren historia ezagutu behar dute gizarteek. Zibilizazio
greziar eta latindarrak eragin handia izan dute Europaren historian; beraz, ezinbestean
ikasi eta ezagutu behar dira.
Integrazio-egoerak
Konpetentea izateko, modu integratuan erabili behar dira norberak eskuratu dituen
baliabideak, erronka edo arazo diren egoerak ebazteko. Gainditzeko moduko zailtasunmaila izan behar dute arazo eta egoerek, baina, era berean, ikasleentzat erronka izan
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behar dute. Askotariko “familia” edo multzotan aurkeztu arren, antzeko
konplexutasun-maila dute arazoek, eta, ondorioz, parametro paretsuko baliabideak
erabili behar dira haiek ebazteko.
Ikasleen interesguneak hartu behar dituzte kontuan ikaskuntza eta ebaluazioko
egoera horiek, eta aintzat hartu behar dute nola ikusten eta interpretatzen duten
mundua Lehen eta Bigarren Hezkuntzako gazteek. Ikasleek ez dute mundua berdin
ulertzen eta interpretatzen Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan; beraz,
interesguneek eta ikaskuntza- eta ebaluazio-egoerek ere desberdinak izan behar dute
batean zein bestean.
Argibide gisa, egoera batzuk azalduko ditugu, konpetentzia sozial eta zibikoa
eskuratzeko egokiak:
Eremu pertsonala: garapen pertsonaleko egoerak, ingurune gertukoan (etxean,
familian, adiskideen eta inguruko pertsonen artean) izaten diren pertsonarteko
garapenerako egoerak, eta pertsonei maila indibidualean eragiten dizkieten egoerak.
Hainbat esparrutako egoera gatazkatsu askotarikoak, eta, bereziki, eguneroko bizitzako
gatazka-egoerak; esaterako, ikastetxeko ordezkaritza, ikastetxeko elkarbizitza eta
familia-bizikidetza.
Eremu soziala: tokian tokiko komunitateetan eta erakundeetan gertatzen diren
egoerak, eta gizarte globalek, gainerako kulturak errespetatzen dituztenek, izaten
dituzten arazo-egoerak. Pertsonaren nortasuna eta balioak eraikitzeko prozesuan,
diferentzien edo ezberdintasunen izaera aberasgarria agertzen duten egoerak;
esaterako, udal-mailako gaietan parte-hartzea; hirigintza alorreko aldaketak,
ingurumeneko ekintzak, gainerako kulturekiko hartu-emanak, elkartegintza eta
ongizate-estatuko zerbitzu publikoak.
Eremu akademikoa: ikaskuntza-egoerak eta ikasle diren aldetik bizi behar izaten
dituzten egoerak, arazoak sorrarazten dituztenak; hala nola, lankidetza- eta
kooperazio-taldeetan parte hartzea, berdinen arteko ikaskuntza eta akatsa ikasbide
gisa hartzea.
Lan-eremua: lan-arloko egoerak eta lan-munduari loturikoak; esaterako, laneratze
osoa edo partziala, lana bilatzea, enplegu-politika aktiboak dituzten erakundeei
buruzko ezagutza, laneko eskubideak eta betebeharrak, jarduera ekonomikoa, eta
lanerako etengabeko prestakuntza.
Konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspegitik, eskolaren rola ezin da mugatu
edukiak irakatsi eta ikasaraztera, egoera konplexuak ebazteko ezagutza eskuragarriak
erabiltzen eta transferitzen ere irakatsi behar baitu, ikasleak bizitza pertsonalerako,
sozialerako, akademikorako eta lanerako prestatzeko.
Arlo eta ikasgai social eta zibikoek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentziak
lortzeko
Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko zehar-konpetentziak
eskuratzeko
Konpetentzia sozial eta zibikoak hainbat ikaskuntza-esparrutatik laguntzen du
oinarrizko zehar-konpetentziak lantzen.
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Elkarbizitzarako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoko ikasgaien bitartez, gizarte-taldeen ezaugarriak
ikasten dituzte ikasleek, eta talde horietan gogoz eta arduraz parte hartzeko
trebetasun giltzarriak eskuratzen dituzte. Aintzat hartu behar da gizarte-taldeek elkarri
eragiten diotela, denboraren poderioz antolatzen direla, eta askotariko bizikidetzagatazkak eta tentsioak izan dituztela eta izaten ari direla. Prozedura baketsu eta
demokratikoen bidez esku hartu behar da gatazka horietan.
Norbera izaten ikasteko konpetentzia
Beren burua hobeto ulertzen laguntzen die konpetentzia sozial eta zibikoko
ikasgaiek ikasleei, pertsona errepikaezinak diren aldetik. Ikasgai horien bidez, gizartean
beste pertsona batzuekin bizi garela ulertuko dute, eta taldeetan antolatzen garela,
helburu askotarikoak izanda maila bakoitzean (familian, eskolan, auzoan, udalerrian,
estatuan eta gainerako mailetan).
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoko ikasgaiek komunikatzen eta besterekin hitz egiten
laguntzen dute; izan ere, ekintza horiek egiteko, gainerako pertsonekin eta
ingurunearekin lotura eta harreman eraikitzaileak sortzeko trebetasunak izan behar
dira. Horrez gain, beste kultura batzuetara gerturatu eta, ezagutu ahala, haiek
errespetatzeko eta aintzat hartzeko aukera ematen dute. Elkarrekin bizitzeko eta
arazoei aurre egiteko ahalmen eraginkorraren osagaia da komunikazioa, eta bitarteko
egokia izan daiteke berdintasuna landu eta estereotipoak, adierazpen sexistak,
etnizistak, arrazistak eta bestelakoak gainditzeko.
Informazioak berebiziko garrantzia du konpetentzia sozial eta zibikoan. Informazioa
lortu eta komunikatzeko ekintzak baliatu behar dira informazio hori bilatu, bildu eta
prozesatzeko, eta ekintza horien bidez izango da norbera konpetentea askotariko
testuak sortu eta erabiltzeko, komunikazio-xedearen arabera.
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoko ikasgaiek hainbat tresna ematen dituzte gero eta
autonomia handiagoz lantzeko gizarte-errealitatearen gaineko azterketa kritiko eta
zorrotza. Ikasgai horiek lagungarri dira, era berean, arazoen ikuspegi estrategikoa
izateko eta gizarte gero eta globalago honen aldaketak iragarri eta aldaketa horietara
egokitzeko. Datuen azterketa landuta, arrazoibide induktiboa sustatzen dute, gizarteegoera eta -gertaeren interpretazioak osatzeko; eta, era berean, arrazoibide hipotetiko
deduktiboa sustatzen dute, haien azalpenak, arrazoi edo kausa anitzekoak, eraiki ahal
izateko.
Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Pentsatzeko, antolatzeko, buruz ikasteko eta informazioa berreskuratzeko
estrategiak lantzen laguntzen dute konpetentzia sozial eta zibikoko ikasgaiek.
Planifikatzeko eta gauzatzeko ekimenak eta erabakitzeko prozesuak osatzen laguntzen
dute. Gizartearen antolaketa eta funtzionamendua ezagutzen eta haren azterketa
kritikoa egiten laguntzen duten aldetik, konpetentziari lotutako ikasketek tresna egokia
izan behar dute gizartea hobetzeko ekintzak eta ekimenak pentsatzeko.
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Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentzi espezifikoak
eskuratzeko
Konpetentzia giltzarri espezifiko batzuk lantzen laguntzen du konpetentzia sozial eta
zibikoak, zenbait ikaskuntza-esparrutatik.
Arterako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoak artearen adierazpenak ezagutzen eta balioesten
laguntzen du haren baitako arloen bidez, eta haren helburuetako bat da arte-egitatea
bera ulertzeko eta hura aztertzeko ezinbestekoak diren elementu tekniko, estetiko eta
adierazgarriak ematea ikasleei. Konpetentzia honen bidez, halaber, arte-egitatea
balioesten da, pertzepzio- eta sentsibilizazio-trebetasunak eskuratzen dira, artelanekin
hunkitzeko gaitasuna garatzen da eta kultura-ondarea balioetsi, errespetatu eta
zaintzeko interesa pizten da.
Zientziarako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoak giza jardueraren espazio fisikoari, eta, besteak
beste, eremu geografiko handiei eta ikaslearen inguruneari erreparatzen die, eta haren
elementuak hauteman eta ezagutzeko arloen bidez, espazio eta paisaia naturalen –
benetakoen nahiz irudien bidez adierazitakoen– orientazioa, kokapena, behaketa eta
interpretazioa lantzen du. Horrez gain, gizakiek ingurunean gauzatutako ekintzak eta
ekintza horien ondorioak aztertzea sustatzen du. Ingurunea norberaren nahiz
komunitatearen esparruan zaindu eta babestu beharraz kontzientziatzen ditu ikasleak.
Matematikarako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoko ikasgaiek datu kuantitatiboak ulertzen laguntzen
dute. Izan ere, ikasgai horien osagai dira eragiketa errazak; magnitudeak, ehunekoak
eta proportzioak; oinarrizko estatistika-nozioak; zenbaki- eta grafiko-eskalak; forma
geometrikoen erreferentzia- edo ezagutze-sistemak; eta, halaber, neurri-irizpideak,
informazioen kodifikazio numerikoa eta horien irudikapen edo errepresentazio
grafikoa. Horrez gainera, ingurune fisikoaren ezaugarri espazialak, mapak, profil
topografikoak eta beste alderdi asko ezagutzeko bide ematen du. Gizarte-errealitatea
deskribatzeko eta aztertzeko erabiltzen baldin badituzte tresna horiek guztiak, gero eta
nabarmenago ikusiko dute ikasleek, hainbat egoeratan, haren aplikagarritasuna eta
funtzionaltasuna.

