
DBH_3_KULTUR KLASIKO_PROGRAMAZIO 
LABURPENA 

 
Jesus Madinabeitia Ortiz de 
Lazcano Maila  3. DBH Ikasturtea  

2020_21 

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN (*) 
Covid19 dela eta bizi dugun egoera aldakor honetan, Hezkuntza Departamentuak lan egiteko lau egoera ezberdin antzeman 

 Kontingentzia Plana izena daraman dokumentuan azaltzen dira. 

Lehenengo bi egoeretan, aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da. 

Hirugarren egoeran, erdiz aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da. 

Laugarren egoera, aurrez aurreko irakaskuntza ez da egongo, eta etxetik lan egin beharko da. 

Lehenengo bi egoerak gure ikasgaiari dagokionez, ez du desberdintasunik eta eskutan duzun testu honen arabera lan 
egingo dugu. 

Hirugarren zein laugarren egoeretan sartzen bagara, abian jarriko da ikastetxeko Arreta ez-Presentzialaren Plana.  

Kultura Klasikoa irakasgaiaren helburua ikasleari greziar eta latindar zibilizazioaren gainean ezagupide orokor batzuk 
ematea da (hango literatura, artea, filosofia, zientzia eta hizkuntzalaritza), zibilizazio horiek aztertuz ohar daitezen haietako 
ezaugarri askok bizirik dirautela eta eragina izan dutela mendebaldeko kulturan; horrela, ikasleak hobeki ulertuko du zein 
diren bere kultura identitatearen osagaiak eta identitate hori finkatzen duten adierazpenak. 

Astean 2 orduko hautazko ikasgaia da. Ikasleek lehen aldiz landuko dute ikasgai hau eta hurrengo urteetan humanistiko 
ibilbidetik jarraitzeko oinarriak ezarriko ditu.  Ikastetxeak elkarkidetzarekin duen konpromisoari jarraituz, aurten Iturrama 

proiektua landuko dugu, migratzaileen egoeraren azterketa sakona eginez.  

OINARRIZKO GAITASUNAK Unitateak 
•  Matematika eta Zientzia-, teknologiako oinarrizko             

• Ikasten ikasteko gaitasuna  1 2 3    7    11 12 

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

•  Gaitasun digitala     5  7  9 10   

•  Gaitasun sozial eta zibikoa             

•  Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

•  Ekimena eta ekintzailetza 1  3 4 5 6  8  10 11 12 

HELBURU OROKORRAK 
DBH: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0  

1. Klasikoen garapen kulturaleko oinarrizko prozesuak ulertzea. 
2. Ikuspegi diferenteak -mitologikoa, zientifikoa, linguistikoa, geografikoa eta soziala -integratzea,.  
3. Gaurko kulturan eta gizartean kultura klasikoan moduko ideia, sinesmen, egitura eta balioen jarraipenari 

erreparatzea. 
4. Norbere hizkuntzako hitz zientifiko, tekniko, artistiko, literario eta lagunartekoen esanguraz gogoeta 

eginaraztea, hizkuntza greko eta latindarrean haien ordain diren lexema eta hizkien esangurarekin lotuz. 
5. Modu autonomoan -bakarka nahiz taldeka- kultura klasikoari buruzko alderdien ikertze lanak planifikatzea 

eta burutzea 
6. Kultur ondare klasikoez interesatu, satisfazio eta gozamena helburu izanez, harenganako jakin-mina garatu 

eta kontserba eta hobetu dadin lagun egitea.  



EDUKIAK (*) 
Edukiak, Ebaluazio Irizpideak eta Estandarrak Ebaluagarriak Gaiaren Programazio Orokorrean eta BONen 
adierazita daude.DBH CURRICULUMA  eranskin 1. 77-78. orrialdeak 
Edukiak multzo tematiko hauek osatzen dituzte: 

 

Hamahiru unitate didaktikotan banatuta daude edukiak: 

1.Kultura klasikoaren jarraipena 
2.Grezia, esparru historikoa eta geografikoa 
3.Greziako gizartea 
4.Hizkuntza klasikoen eta idazkera 

alfabetikoaren jatorria 
5.Literatura grekoa eta latindarra 
6.Erlijioa eta mitologia 
 

7.Arte grekoa, arkitektura eta eskultura 
8.Erromatar inperioa 
9.Latina eta hizkuntza erromanikoak 
10.Erromako gizartea 
11.Bizitza pribatua 
12.Erromatar eta pre-erromatar Hispania 
13.Sahararekin erlazionaturik, ipar Afrikan 
dagoen hizkuntza eta kultura (Iturrama 
Solidarioaren  proiektuaren barruan) 

* Edukien antolaketa ez da finkoa, beharren arabera kurtsoan zehar unitateen ordena aldatu daiteke 

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 
1. Ebaluazioa  2. Ebaluazioa  3. Ebaluazioa  

Orduak 26 Orduak 25 

1 .Unitatea 6 5 .Unitatea 6 9. unitatea 

2 .Unitatea 7 6. unitatea 7 10.unitatea 

3. Unitatea 7 7. unitatea 6 11.unitatea 

4.Unitatea 6 8.Unitatea 6 12. unitatea 

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

Santillana-Zubia argitaletxeko testu liburua erabiliko da funtsean, baina horretaz gain ere filmak, dokumentalak eta 
zenbait joku erabiliko ditugu gaiak lantzeko. Horrekin batera, VicensVives-ek argitaratutako Maria AngelidourenGREZIAR 

liburua irakurri eta landuko da. 
Ikastetxeko egoerak eta COVIDen baldintzek ahalbideratzen badute irteera bat proposatzen da: Arellanoko 

“Musen villa” 
Beste materialak: Pelikulak, bideoak, internetetik jasotako material gehigarria, aldizkariak… 

Lan koaderno pertsonala. 

 dela eta egoera ez-presentzialera joan behar badugu, maetodologia  online izango da: clasroom, meet, 
baliabideak erabiliko direlarik. 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK 
DBH CURRICULUMA  

Helburu Didaktikoak 

Testuak eta mezuak (ahozkoak, idatzizkoak eta ikus-entzunezkoak) adierazi eta ulertzea, arloko hiztegi berezia eta 
oinarrizko kontzeptuak erabiliz. 
Greziar eta erromatar zibilizazioen ezaugarri nagusiak bereiztea. 
Erromatar zibilizazioaren antolaketa politiko, ekonomiko eta sozialaren ezaugarriak azaltzea eta gure herrialdean 
Erromak utzitako ondarearen iraupena  aztertzea. 
Literatura greko-latindarraren mugarri nagusiak ezagutzea, Europako eta Mendebaldeko kulturaren oinarri literarioa 



baita, eta gaurko arte adierazpenak beren eredu klasikoekin lotzea.  
Hizkuntzen aniztasunak dakarren kultur aberastasunaz jabetzea. Latinetik ez datozen hizkuntzetan tradizio greko-
latindarrak izan duen eragina ikustea. 

Unitate bakoitzeko arloak:  

Metodo didaktikoa: Ahalik eta gehien  Ikaskuntza Kooperatiboaren metodologia eabiliko da. Metodoak berak 
muga dezake ikasleek lortutako helburuak; jarrerak bereganatzen eta mundu klasikoarekiko aldeko jarrera izan 
dezaten ahalegindu behar da. 
Taldekidetza: aztertu eta baloratuko da elkar lana egiterakoan ea ikasle guztiek parte hartu duten , eta ea beraien 
arteko jarrera aldatu den ikas prozesuan barna. 
Edukiak.Unitate bakoitzeko edukiak : ezagupen orokorra. Jarduerak: Planteatu diren jarduerak ebaluatu behar dira 
ea ikasleak garatu dituen eta  datozen urteei begira ea egokiak izan diren edukiak eta jarrerak lortzeko . 
(Ikasleen ezagutza mailako trebetasun gradu berezietarako, haien mintza maila neurtzeko, eta maneiatzekoak 
egokiak izan diren ala ez) 
Erabilitako baliabideak: Baloratu behar dugu baliabideen erabilera bideragarria izan den, testuak, artikuluak, 
lanak...ulergaitzak suertatu diren ala ez eta ikasleak era egokian erabili izan dituen. 
Helburu didaktikoak lortu diren ala ez. 

Estandar ebaluagarriak 
Mintegiko Programazio Didaktikoan ikusgai  

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK 
Hiru ebaluazio  izanik, aurrean azaldutakoa egiteko eta hiru eduki motak garatzeko, eskueran ditugun tresnak hauek dira:  

Behaketa zuzena: bai gelako lana, bai etxekoa . 
Froga espezifikoak analitikoak: idatziak hiruhilabeteko bat edo ahozkoak.  
Eguneroko lanaren berrikusketa: laburpenak, klaseko koadernoa, ikerlanak, simulazio jokuak, aplikazio eta 
sintesiaren lanak. 
Talde lana: non autoebaluazioa koebaluazioa eta heteroebaluazioa erabiltzen den. 

Tresna hauetako batzuk egokiagoak gerta daitezke eduki jakin batzuetarako: froga idatziak bereziki kontzeptu eta prozeduren 
edukiak ebaluatzen ditu, hiruhilabetekoaren bukaeran egin daitezke; ahozko froga kontzeptu eta jarreren edukiak, gaiaren 
bukaeran edo gaiaren garapenean egin daitezke; eguneroko lanaren berrikusketak, aldiz, kontzeptu, prozedura eta jarreren 
edukiak ebaluatzen ditu. Honen ondorioz, zera esan liteke: irakas-ikasteko prozesuan ageri ohi den osagaiak eta puntuen 
dibertsitate osoa hartzeko, beharrezkoa dela tresna ezberdinak erabiltzea.  

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK 

Azterketa edota frogak: eta proiektuen emaitzak% 30 
Talde Lana : % 40 
Lan indibiduala: %10 
Jarrera (parte-hartzea, arreta, ikaskide, irakasleekiko errespetua, isiltasuna) %10 
Euskararen erabilpena bai lanetan bai mintzamena geletan : % 10 
Ebaluazio bakoitzean batazbesteko nota 5 baino txikiagoa izanez gero berreskurapen frogan berreskuratzeko aukera  
dukiko dute ikasleek ebaluazio astea eta bi aste geroago, ebaluazioko  azterketa global baten bitartez 

Koadernoko ariketak eta lanak,  taldeka edo bakarkakoak, eginak eta aurkeztuak izatea derrigorrezkoa da 



 
 
 

gainditzeko. 

Ikasturte osoko emaitzak proportzio ezberdinetan banatuko dira, hiruhileko bakoitzean landuko den gaien eta lanen arabera. 
Hona hemen banaketa:1. Ebaluazioa: % 30, 2. Ebaluazioa: % 30, 3. Ebaluazioa: % 40 

Nahikotasuna: 

Ikasturte osoko emaitza 5 baino txikiagoa izanez gero nahikotasun froga edukiko dute ikasleek ekainean. Froga hau 
egiterakoan ikasleak koadernoa egoki osatuta eta eskatutako lanak aurkeztu beharko ditu (Irakasleak aldez aurretik  honen 
berri emango dio ikasleari). 

Kalifikazio irizpideak nahikotasunean:  

 Koadernoa eta lanak: %30 
 Azterketa: %70 

 
(Kasu hauetan ikasturtean zehar izandako jarrera eta euskararen erabilpena ere kontutan hartuko dira). 

EBALUAKETA BAKOITZEKO BOROBILKETA 

Hurrengo borobiltze matematiko arrunta erabiliko da: 

Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da. 

Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da aplikatuko 4,5-5 tartean, 
hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da.                     

IKASGAIAREN NOTA FINALA  

Amaierako nota kalkulatzeko, ebaluaketa bakoitzeko borobildu gabeko notari hurrengo ehunekoak aplikatuko 
dira, aurrreko eskalaren arabera..Gero nota hori borobilduko da:                                            

1. ebaluaketa: % 30%        2. ebaluaketa: % 30        3. ebaluaketa: % 40  
ERREKUPERAZIO SISTEMA  

Ezohiko deialdiko froga: 

Ezohiko deialdian aukera izango dute ikasgaia azterketa baten bitartez gainditzeko. Irakasleak lanak bidaliko ditu 
azterketaren prestaketa bideratzeko. Instrukzioak emango dio nota globala ezagutu bezain laster 


