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Konpetentziak garatzen languntzeko marko orokorra
Marco general para el trabajo por competencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heziberri 2020 hezkuntza ereduaren xedeak
metodologiaren garrantzia
Oinarrizko konpetentziak eta metodologia
Arazo-egoera: kontzeptua eta ezaugarriak
arazo-egoeren adibideak, ezaugarriak
Sekuentzia didaktikoa eta arazo-egoera
Oinarrizko konpetentzien ebaluazioa
Oinarrizko konpetentziak ebaluatzeko, estrategiak eta tresnak
Ebaluazio hezigarriaren ezaugarriak
Konpetentzien araberako ebaluazio jarduerak

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioarako konpetentzia: irakurriaren ulermena
Competencia para la comunicación verbal, no verbal: comprensión lectora
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irakurketaren esanahia eta ezaugarriak
Informazioa biltzea, hautatzea eta kudeatzea
Irakurketa jarduera-motak
Irakurketa prozesuak
Irakurketa-estrategiak
Irakurriaren ulermena ebaluatzeko estrategiak
Gelako esku-hartze didaktikoa irakurketaren inguruan
Norberaren praktika didaktikoaren inguruko gogoeta
Irakurketari lotutako erabaki bateratuak

Komunikazio digitalerako konpetentzia
Comunicación digital
•
•
•
•
•

Konpetentzia digitalaren markoa
Informazioa kudeatzeko, ezagutza sortzeko eta komunikatzeko prozedurak
Nork-bere ikaskuntza prozesuak (PLE-NIA)
Komunikazio – lankidetza ingurune digitaletan
Eduki digital didaktikoak

Hizkuntza- eta literatura- komunikazioarako konpetentzia: trataera integratua
Competencia en comunicación lingüística y literaria: tratamiento integrado
•
•
•
•
•
•
•
•

Hizkuntzen Trataera integratua: definizioa eta ezaugarriak
Hizkuntzen curriculuma eta trataera integratua
Hizkuntzen ´trataera integratua eta hizkuntza proiektua
Hizkuntzen trataera integratua garatzeko esparruak
Hizkuntzen Programazio bateratua: irizpideak
Eredu didaktikoa: komunikazio proiektuak
Material didaktikoen analisia
Material didaktiko integratuak: ezaugarriak

Elkarbizitzarako konpetentzia
Competencia para convivir
•
•
•
•
•

Elkarbizitzaren garrantzia: sentsibilizazioa eta kontzientziazioa
Elkarbizitza positiboa: Behatokia
Elkarbizitza positiborako metodologia eta estrategiak
Eskola jazarpenen identifikazioa eta esku-hartzeak
«Bizikasi» plana

Zientziarako konpetentzia
Competencia científica
•
•
•
•
•
•
•

Konpetentzia zientifikoaren ezaugarriak eta osagaiak
Konpetentzia zientifikoaren osagaiak jorratzeko lan-proposamenak
Konpetentzia zientifikoa garatzeko metodologia
Arazo-egoerak: ezaugarriak eta adibideak
Unitate Didaktikoak: ezaugarriak eta adibideak
Arazo-egoeratik Unitate Didaktikora
Eduki digitalak eta zientzia

Matematikarako konpetentzia
Competencia matemática
•
•
•
•
•
•

XXI. mendeko matematikaren ezaugarriak
Eduki matematiko erabilgarri eta funtzionalak
Alderdi metodologikoak: Arazo-egoerak. Matematika-konpetentziaren ikaskuntza
esanguratsuarentzako giltza
Eduki digitalak eta matematika: harremanak
Alderdi manipulagarri eta digitalak
Matematika konpetentzia eta ebaluazioa: ezaugarriak eta baliabideak

