
 ARAZO-EGOERA 
  

  

Izenburua: Hauteskundeak (botoak eta jesarlekuak). 
  

  

Arloa/ikasgaia: Geografia eta Historia 
  

  

Maila: DBHko 4. maila 
  

 

Testuingurua 
 

 

Demokrazia mundu osoan zabaltzea da gure garaiko lorpenik 

esanguratsuenetariko bat. Hauteskundeak funtsezkoak dira hori lortzeko, 

Nazio Batuen Gutunean determinazio askearen ekintza gauzatzea 

ahalbidetzen baitute. 
 

Demokraziaren funtsezko elementuak dira, izan ere, askatasuna eta giza 

eskubideekiko errespetuaren balioak eta aldizkako hauteskundeak sufragio 

unibertsal, aske eta sekretuaren bidez egiteko printzipioa. 
 

Herriaren borondatea, aldizkako hauteskundeen bidez adierazita, 
gobernuaren agintaritzaren oinarria da. 

 

Herrialde bakoitzean egiten diren hauteskundeak desberdinak dira, eta 

herrialde desberdinen ezaugarri politikoak eta historikoak islatzen dituzte. 

Herrialde guztietara modu berdinean egokitzen den hauteskunde-sistema bat 

ez dagoen arren, hauteskunde-prozesua atxiki behar zaie giza eskubideen 

nazioarteko tresnetan jasotako obligazioei eta konpromisoei. 
 
 

Arazoa 
 

 

Espainiak orain duen hauteskunde-sistemarekin, hau gertatu daiteke 
hauteskunde orokorretarako deialdi batean: 

 

A alderdiak eta B alderdiak lortutako boto-kopuruen arteko aldea bi puntukoa 

baina txikiagoa izanik (% 21.0 eta % 19.1, hurrenez hurren), batak besteak 

baino 30 jesarleku gehiago lortzea (90 eta 60, hurrenez hurren). 
 
 

Xedea 
 

 

Ikasleek gizartea ezagutzea eta haren parte sentitzea, eta beren burua 
prestatzen hastea gizartean herritar arduratsuak bezala integratzeko. 

 
 

Helburuak 
 

 

�  Hiritartasuna giza eskubideak eta eskubide demokratikoak lortzeko 
bermea dela ulertzea. 



�  Sistema demokratikoek oinarri dituzten funtsezko kontzeptuak lantzea.  
�  Herritarrek parte hartzeko duten modu desberdinak (zuzenekoak eta 

zeharkakoak) ezagutzea, bai eta gizarte demokratikoaren 

funtzionamendu-mekanismoak ere.  
�  Herritarrek alderdi politikoen funtzionamenduan demokratikoki parte 

hartzeko eskubidea dutela ikastea.  
�  Ordezkaritza politikako mekanismoak hobetzeko proposamenak egitea 

eta horren aldeko iniziatibak izatea.  
�  Erakunde demokratikoen arauak eta funtzionatzeko formen azterketa 

kritikoa egitea. 
 
 

Ataza 
 

 

Taldeka eztabaidatzea eta proposamen bat egitea, gaur egungo botoen eta 
jesarlekuen arteko banaketa-erlazioa hobetzeko. 
 
 

Jarraibideak 
 
 

�  Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko.  
�  Banakako lana eta taldekoa egingo dute.  
�  Espainiako sistema demokratikoaren funtzionamenduari buruzko 

informazioa bilatu eta jasoko dute (idatzita, grafikoa, eta abar).  
�  Gure sistema demokratikoaren hauteskunde mota desberdinak ezagutuko 

dituzte, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan eragina dutenak.  
�  EAEko erakundeek berezko dituzten ezaugarriak ezagutuko dituzte, bai 

eta herritarrek erakunde horietan ordezkatzeko sistemarenak ere.  
�  Proposamenen bat egingo dute, herritarrak erakundeetan ordezkatzeko 

sistema hobetzeko.  
�  Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 


