
Elkarikasnet (Gizarte Zientziak) – Internet bidez ikasten

Fitxa teknikoa

• Interneterako prestatutako ikasmateriala da.
• Netscape 3.11 edota Explorer 4.00rako prestatua.
• Testuak  HTML  formatuan  daude.  Baina,  horrez  gain,  RTF 

formatuan edota PDF formatuan ere eskainiko dira. Programak, 
berriz, Interneten zuzenean erabiltzeko prestatuta daude.

Ezaugarriak

• Elkar argitaletxeak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat 
sortu  eta  diseinatu  duen  materiala  da  Elkarikasnet  (Gizarte 
Zientziak).

• Hamabost objektuz edo itemez osatuta dago.
• Euskaraz  irakasteko  edo  ikasteko  Internet  bidezko  multimedia 

programa labur, argi eta didaktikoak dira.
• Material  hauek  oinarrizko  euskal  curriculumeko  eduki  zehatzak 

lantzeko  diseinatuta  daude,  eta,  ikaslearen  oinarrizko 
ikasliburuetako  edukiak  lantzen  laguntzeko,  marrazkiz,  argazkiz, 
animazioz,  bideoz,  testuz,  audioz,  mapaz,  infogramaz… osatutako 
multimedia programak dira.

• Eskola barruan nahiz eskolaz kanpo erabiltzeko moduko materiala 
da, taldean nahiz bakarka.



Erabilera

Internet  bidezko  multimedia  programa  bakoitzak  eskola  barruko 
hainbat  unitateren  pareko  lanketa  egiteko  aukera  eskaintzen  du; 
horretarako, aurrez programatu beharko da (adinaren eta beharraren 
arabera)  zer  eman  eta  nola,  zailtasun-mailaren  araberako 
jardunaldiak prestatzeko aukera ematen baitu. Hala eta guztiz, ez da 
eskolan  soilik  erabiltzeko  egindako  materiala,  eskolatik  kanpo  ere 
erabil daiteke, familian, lagunartean…

Oinarrizko curriculum-diseinuarekin dituen harremanak

Curriculum-materialak  sortzeko  garaian  kontuan  hartu  beharreko 
hainbat helburutan oinarrituta dago  Elkarikasnet (Gizarte Zientziak) 
Internet bidezko programa hau:

1/ Oinarrizko  Hezkuntzako  curriculumeko  oinarrizko  gaitasun 
hauekin dago erlazionatuta:
a) Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasunarekin.
b) Ikasten ikasteko gaitasunarekin.
c) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasunarekin.
d)  Informazioa  tratatzeko  eta  teknologia  digitala  erabiltzeko 
gaitasunarekin.
e) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunarekin.
f) Giza eta arte-kulturarako gaitasunarekin.
g) Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunarekin.

2/ Oinarrizko  Hezkuntzako  curriculumeko  oinarrizko  gaitasun 
hauek lantzea dute xede:
a) Arduraz  bizitzen  ikastea:  giza  gorputza  eta  sexualitatea, 

gorputza zaindu eta osasuntsu mantendu; ingurune naturala 
balioetsi eta hura arduraz gozatu; ekosistema osasungarriari 
eusteko ardura.

b) Ikasten  eta  pentsatzen  ikastea:  modu  koherentean  eta 
kritikoan;  zientziaren  eta  teknologiaren  garapena, 
aplikazioak  eta  haiek  ingurune  fisikoan  eta  sozialean  zer 
eragin duten jakitea eta balioestea.

c) Komunikatzen ikastea:
• Zuzen,  egoki,  autonomiaz  eta  sormenez  ulertzea  eta 

adieraztea  euskarazko  mezuak,  eta  horiek  erabiltzea 
komunikatzeko, norberaren pentsamenduak antolatzeko, 
errealitatea interpretatzeko eta  hitz  egiteko bete behar 
diren  prozesuei  buruzko  gogoeta  egiteko.  Literatura 
irakurtzeari, lantzeari eta aztertzeari ekitea.

• Ikaslearen  bizi-inguruneko  errealitate  soziolinguistikoa 
ikuspegi  kritikoz  interpretatzea,  eta  hizkuntzak sortzeko 
eta  garatzeko  eta  hizkuntzen  arteko  harremanak 
finkatzeko  faktoreak  zein  diren  jakitea.  Hizkuntzen 



aniztasuna errespetatzea eta aniztasun hori  herrien  eta 
gizabanakoen  aberastasun  eta  eskubidetzat  hartzea, 
interesa  eta  errespetuzko  jarrerak  izateko  eskubide 
horren  erabilerarekiko  eta  hizkuntza-normalizazioko 
prozesuekiko.

• Informazioko teknologiak eta komunikabideak erabiltzea 
ikasteko  eta  jakintza  berriak  eskuratzeko  prozesuan, 
betiere,  hartutako  eta  sortutako  mezuekiko  ikuspegi 
kritikoa izanda.

• Arte-sorkuntza  ulertzea,  ezagutzea  eta  balioestea;  arte-
hizkuntzaren  mezu  zuzenak  eta  iradokitakoak 
identifikatzea  eta  ikuspegi  kritikoz  aztertzea;  eta  artea 
dierazpenez  eta  -obrez  gozatzeko  ahalmena, 
sentikortasun estetikoa eta sormena garatzea, eta arte-
hizkuntzak  erabiltzea  gauzak  adierazteko  eta 
komunikatzeko. Hitzezko hizkuntza eta arte-, matematika- 
eta zientzia-hizkuntzak interpretatzea eta modu aktiboan 
eta  kritikoan  erabiltzea,  komunikazio-ekintza  zehatzak 
egiteko,  azalpenak  eta  arrazoiak  emateko,  eta 
norberaren,  gizartearen  eta  izadiaren  errealitatea  egoki 
irudikatzeko.

d) Elkarrekin bizitzen ikastea: talde-jarduerak planifikatzen eta 
egiten  laguntzea,  eta,  berariaz,  bizikidetza-arauak  eta 
demokratikoki  ezartzen  diren  gainerako  arauak  ezagutzea 
eta betetzea; auziak prebenitzeko eta haiek modu baketsuan 
konpontzeko  trebetasunak  eskuratzea;  ikasleak  arduraz 
onartzea bere betebeharrak eta zer eskubide dituen jakitea 
eta  horiek  erabiltzea,  gainerako  pertsonak  errespetatuz; 
gizarteko  arauak  eta  ohiturak  betetzea  pertsonekin 
harremanak izatean eta gizarte-jardueretan parte hartzean; 
sexuen  arteko  diferentziak  eta  pertsona  guztien  arteko 
eskubide-  eta  aukera-berdintasuna  balioestea  eta 
errespetatzea,  eta,  horrekin  batera,  gizonak  nahiz 
emakumeak diskriminatzea eragin dezaketen estereotipoak 
baztertzea;  Euskal  herritartzat  izatea  norberaren  burua, 
kultura  askotariko  ingurunean,  eta  balioa  ematea  euskal 
hizkuntza  eta  kulturari  edota  norberak  berezko  eta 
erreferentziazko dituenei; hala, ikasleak, identitate anizkunei 
erreparatuta,  nortasun  propio  bat  eraiki  behar  du,  modu 
inklusiboan;  Euskal  Herriko  kulturaren  eta  historiaren 
oinarrizko alderdiak eta arte- eta kultura-ondarea ezagutzea, 
balioestea  eta  errespetatzea,  eta  xede  horiek  betetzea 
gainerako kultura eta gizarteekiko.

e) Ikaslearen  giza  alderdiak  garatzen  ikastea:  bizi-ibilbidea 
gainerako pertsonekin batera autonomoki bizitzea eta kritiko 
eta  arduratsua  izatea;  autoestimua  eta  gaitasun 
emozionalak  lantzea;  ikasleak  modu  egokian  ikustea  bere 
burua  eta  bere  ezaugarriak  eta  aukerak,  jarduerak 
autonomiaz eta orekaz egitea, eta balioa ematea helburuak 
lortzeko esfortzuari eta zailtasunak gainditzen joateari.



f) Egiten  eta  ekiten  ikastea:  izaera  ekintzailea  garatzea; 
norberaren  jarrerak  identifikatzea  eta  ikasteko  nahiz  lan 
egiteko aukeren alderdi onak eta txarrak balioestea.



Ikasgaiak

  1. Gizakiaren eboluzioa
  2. Historiaurreko aztarnak Euskal Herrian
  3. Iraultza neolitikoa
  4. Lehen idazkeren bilakaera
  5. Erromanizazioa euskal eremuan
  6. Nafarroako Erresuma
  7. Nafarroako Erresumako errege-erreginak
  8.- Ipar Euskal Herria Erdi Aroan
  9.- Erdi Aroko gizartea: gazteluko bizimodua
10.- Donejakue Bidea
11.- Euskal Herriko foru-sistema
12.- Karlismoa eta liberalismoa aurrez aurre
13.- Gerra Zibila Euskal Herrian
14.- Europar Batasuna
15.- Munduko eremu geopolitikoak

Helburuak

 Gertaera  sozialak  bultzatzen  dituzten  prozesuak  eta 
mekanismoak eta gertaera politiko,  ekonomiko eta kulturalen 
arteko  harremanak  ezagutzea;  ezaguera  hori,  ondoren,  gaur 
egungo  gizarteen  bilakaera  eragin  duten  kausak  ulertzeko 
erabiliko  da,  baita  gizarte  horietan  gizonezkoek  eta 
emakumezkoek betetzen duten zeregina balioesteko eta haiek 
izaten dituzten arazo nagusiak zein diren ulertzeko ere. Horren 
guztiaren  helburua  Historiaren  ikuspegi  zabala  eta  kritikoa 
eskuratzea da.

 Euskal  Herriarentzat  eta  gizateriarentzat  garrantzitsuak 
izandako  gertaera  historikoen  prozesuak  denboran  eta 
espazioan ezagutzea eta  kokatzea;  horri  esker,  Euskal  Herria 
osatzen duten lurraldeen bilakaera historiko, sozial eta kulturala 
ikuspegi globaletik antolatu eta garatzea. 

 Europako  erakundeak  eta  haien  antolaketa  politikoa  eta 
administratiboa ezagutzea eta aztertzea, Europar Batasuna dela 
Europako  herrien  eta  nazioen  harreman-  eta  partaidetza-
esparrua ulertzeko.

 Irakasgaiaren edukiak nork bere erara eta sormenez adieraztea 
eta  komunikatzea,  zenbait  hizkuntza  erabilita  datuak  eta 
informazioak  aukeratuta  eta  interpretatuta,  eta  nork  bere 
ikaskuntza-prozesuari buruz hausnartuta.

 Hainbat  iturritako  informazioa  zorroztasunez  bilatzea, 
aukeratzea eta erlazionatzea; informazioa mota askotakoa izan 
daiteke:  hitzezkoa,  grafikoa,  ikonoen,  estatistiken  eta 
kartografiaren  bidez  emandakoa,  eta  komunikabideek  eta 



informazio-  eta  komunikazio-teknologiek  ematen  dutena. 
Ikasleak  behar  bezala  antolatuta  eta  ulertzeko  moduan 
komunikatu behar ditu informazio bilaketaren emaitzak.

Edukiak

Jarrerak eta balioak

- Giza taldeen kultura ondarea den aldetik, gure ondare historikoa, 
artistikoa eta naturala balioetsi, errespetatu eta haiekin gozatzea, 
eta hura zaintzearen, defendatzearen eta jakinaraztearen aldeko 
jarrera izatea.

-  Gizonezkoek eta  emakumezkoek historian  izan duten zeregina 
balioestea.

- Iraganeko errealitate soziala nolakoa izan zen jakiteko interesa 
eta ikusmina, baita gaur egungo gure gizartearekin duten zerikusia 
jakiteko ere; gertaera historikoen aurrean jarrera kritikoa izatea.

- Enpatia historikoa izan eta iraganaren eta orainaldiaren arteko 
erlazioak ezartzea.

-  Baliabide  naturalak  balioestea,  gaur  egungo  gizadiaren  eta 
etorkizuneko gizadiaren ondare komuna dela kontuan hartuta.

-  Etorkizuna  eraikitzeko,  memoria  historikoaren  funtzioa 
balioestea.

- Iraganeko errealitate soziala nolakoa izan zen jakiteko interesa 
eta ikusmina, baita gaur egungo gure gizartearekin duten zerikusia 
jakiteko ere; gertaera historikoen aurrean jarrera kritikoa izatea.

- Gizonezkoek eta emakumezkoek, bakarka eta taldean, historian 
izan duten zeregina balioestea.

Metodologia-alderdiak

• Objektu  edo  item  bakoitza  minutu  gutxikoa  izanik,  edozein 
unetan (lantzen ari  den eduki  horrekin zerikusia baduela iritziz 
gero)  jo  dezake  ikasleak  (bere  kasa  zein  hezitzaileak  hala 
aginduta) Internet bidezko programa jakin horretara.

• Erabiltzailea  nahi  beste  aldiz  balia  daiteke  programa  horiez, 
ematen  ari  den  gaia  hobeto  ulertzeko  eta  jasotzeko 
helburuarekin.

• Nahi  izanez  gero,  programa  horretako  edozein  elementu  jaits 
dezake  bere  karpetara  edota  inprimatu  nahi  izanez  gero 
inprimatu  ere  bai,  esku  artean  izan  ditzan  eta  norberak  osa 
dezan nahi dituen oharrak ipinita.

• Komenigarria  litzateke objektu edo item bakoitzeko testuetako 
edota audioetako edukiren bat erabiltzaileari ulergaitza balitzaio, 



beharrezkoa den kontsultategian begiratu eta argitzea,  aurrera 
jarraitu baino lehen.

Proiektuko lantaldea

Egileak: Elkarreko taldea.
Editoreak: Elkarreko taldea.
Programatzaileak: Elkarreko taldea eta adituak.
Audio eta animazio teknikariak: Elkarreko lan-taldea
Koordinatzaile orokorra: Elkarrekoa.


