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Gizakion  premiak  antzekoak  direla  konturatu  behar  dugu,  denok  elkarren  parekoak 
garela  ohartzeko.  Baina  kultura  bakoitzak  premia  horiei  emandako  erantzunak  ere 
ezagutu  behar  ditugu.  Bestalde,  kultura  bakoitzak  premia  horiei  ematen  dizkien 
erantzunak  jakin  behar  ditugu  –etnozentrismoaren  arriskuak  saihesteko–,  eta  beste 
kulturen  ekarpenak  balioetsi  eta  onetsi,  kulturen  arteko  errespetua  eta  elkarrizketa 
bultzatzea  helburu  duten  kultura‐artekotasunerako  eta  kulturen  inklusiorako 
planteamenduen bidez. 

1.3. Egoeren eremuak eta familiak hautatzeko irizpideak  

Egoeren eremuak eta familiak 

Konpetente  aritzeko,  orotariko  baliabideak modu  integratuan mobilizatuz  konpondu 
behar dira erronka edo problema diren egoerak. Jarduera bat egiten den edo gertaera 
bat garatzen den ingurunea edo testuingurua da "egoera", eta "problema", berriz, zer 
gai,  zeregin,  proiektu,  erronka  etab.  konpondu  behar  den  egoera  horretan,  ekintza 
konpetenteen  bidez.  Irteera‐profilari  begira,  egoeraren  kontzeptua  eta  egoera 
esanguratsuak  hautatzea  ardatza  da  konpetentzien  araberako  hezkuntzan,  egoera 
batean  konpondu  beharreko  problemarik  gabe  ez  baitago  aukerarik  konpetente 
jarduteko.  Ildo  horretan,  oinarrizko  hezkuntza  derrigorrezkoaren  funtzioa 
birplanteatzeko  aukera  ematen  du,  hau  da,  bizi  osoko  hezkuntzan  integratu,  eta, 
zehatzago  esanda,  curriculum  ofizialetan  ematen  den  jakintza‐metaketaren  ordez, 
aukera  ematen  du  oinarrizko  ikaskuntzak  berraztertzeko,  kontuan  hartuz  oinarrizko 
konpetentziak eskuratzeko egoerak. 

Egoeren eremua biziaren errealitatea bezain zabala da, eta errealitate hori sailkatzeko 
moduak  beti  izango  dira  eztabaidagarriak.  Nolanahi  ere,  sailkapen‐eskema  bat 
edukitzea  komeni  da,  haren  bidez  irteera‐profilarentzat  esanguratsuenak  diren 
egoerak ezagutzeko eta hautatzeko, ohikoa den bezala egoerak esparru akademikora 
mugatu gabe. Asmo horrekin aurkezten dugu egoeren proposamen hau, lau eremutan 
banatuta: 

1. Eremu pertsonala: Ingurunerik hurbilenean, hala nola etxean, familiakoen eta 
lagunen artean, eta gizabanakoari eragiten dioten problemak agertzen diren 
egoera guztietan, garapen intrapertsonal eta interpertsonalarekin lotutako 
egoerak.  

2. Eremu soziala: Erkidegoarekin eta erakundeekin lotutako egoerak, eta globala 
eta beste kulturekiko adeitsua den gizarte bateko kide gisa eragiten duten 
problemak agertzen diren egoera guztiak. 

3. Eremu akademikoa: Ikastetxearekin lotutako egoerak, eta ikasle gisa eragiten 
duten problemak agertzen diren egoera guztiak. 

4. Eremu laborala: Lan‐munduarekin lotutako egoerak, eta langile gisa eragiten 
duten problemak agertzen diren egoera guztiak.  

Zehatz hartuta, egoera bakoitza bakarra da eta ezin da beste batekin parekatu. Guztiz 
bakarra den egoera bati dagokion konpetentzia ez da batere  interesgarria eta, beraz, 
konpetentzia  batekin  ganoraz  lotutako  egoera‐familietan  pentsatu  behar  da. 
Konpetentzia bakoitzak hainbat baliabide mobilizatzea  eskatzen du  (adierazpenezko, 
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prozedurazko  eta  jarrerazko  jakintzak),  eta  egoera/problema  bat  konpontzeko 
aplikatzen  dira.  Egoera‐multzo  bat  familia  bat  da  baldin  eta  pertsonak  egoera 
horietako  bakoitzari  ekin  badiezaioke  konpetentzia  jakin  baten  bidez,  eta  baliabide 
berdintsuak erabiliz. Ondorioz, egoera‐familia bat osatzen duten egoerek/problemek 
antzekoa  izan  behar  dute  zailtasuna  eta  konplexutasuna.  Antzeko  zailtasuna  eta 
konplexutasuna duten egoerek/problemek egoera‐familia bat osatzen dute. 

Egoeren/problemen  eta  egoera‐familien  hautaketa  aldatu  egingo  da  segun  eta  zein 
diren hezkuntza‐xedeen  lehentasunak.  Zentzu horretan, hautapen‐irizpidea  argia da: 
ikasleen irteera‐profilean definitutako oinarrizko konpetentziak. 

Mundua  interpretatzeko  eta  ulertzeko  erak  ez  dira  berdinak  Haur  Hezkuntzan  eta 
Derrigorrezko  Bigarren Hezkuntzan  eta,  beraz,  ezin  dira  berdinak  izan  interesak  eta 
ikaskuntza‐egoerak  ere.  Haur  eta  Lehen  Hezkuntzan,  bizitzaren  egoerak  bat  eginda 
doaz  ikasgelaren barruan eta  inguru hurbilean gertatzen denarekin, hau da,  ikasleen 
bizipenekin;  beraz,  bizitzaren  egoerak  loturik  daude  ikasleen  premia,  interes  eta 
esperientziekin. Oinarrizko Hezkuntzan  aurrera  joan  ahala, modu  esanguratsuan  eta 
motibagarrian txertatu behar dira helduarorako prestatzeko egoerak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


