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IKATETXEAREN
IZENA
ARLOA / GAIA
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OLABIDE IKASTOLA
PSIKOLOGIA
1 DBH
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2 DBH

3 DBH
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1, ebaluazioa

ORD.

1

-Psikologiaren aztergaia, definizioa
eta erabilgarritasuna.
-XX. mendeko eskola psikologiko
nagusiak(Konduktismoa,Psikoanalisia,
......)
-Zenbait
Testen
aplikazioa
(LÜSCHER).
-Psikologiako printzipioak eguneroko
bizitzan .

8

5

4 DBH

1 BATX. X 2 BATX.

-Jokabide normala eta anormala desberdindu.
-Arazo psikologikoen sailkapenerako sistema ezagutu.
-Psikopatologiak eta hauen ezaugarriak ezagutu.
-Zenbait Test erabiltzeko eta interpretatzeko legeak
ezagutueta aplikatu.
-Psikologiaren printzipioak eguneroko bizitzara aplikatu.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

ORD.

5

DATA

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

-Psikologiaren aztergaia ulertu eta Psikologiak har ditzakeen
aplikazio desberdin eta ugariez ohartu.
-Psikologiaren erabilgarritasunaren ikuspegi orokor bat lortu.
-XX-XXI.mendeetako psikologia eskola nagusien oinarriak
ezagutu bai arlo teorikoan baita praktikoan ere.
-Nerbio Sistemaren atalak eta hauen funtzioak barneratu.
-Burmuinaren
dominantzia
aztertzeko
prozedurak
esperimentatu.
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2. ebaluazioa

ORD.

3. ebaluazioa

-Nerbio
Sistemaren
atalak
eta 14 -Jokabide
normala
eta
funtzioak.
psikopatologia.
-Zerebroaren dominantzia.
6 -Psikologiako
printzipioak
-Armadura
herdoilduaren
zalduna
eguneroko bizitzan.
liburuaren irakurketa eta lanketa.
-Psikologiako printzipioak eguneroko
bizitzan.

3

METODOLOGIA

Pentsamendu zirkularraren teknika erabiltzen hasten gara (psikologiaren definizioa). Ikasgai bakoitzaren azalpenak, arlo
praktikoarekin lotuz ematen dira. Taldeetan gaia sakontzen da.
Ondoren ariketak ( idazteko, debateak, artikuluak...) ematen zaizkie azaldutakoa aplikatzeko eta Interneten informazioa
bilatzen dute. Bideoak eta Irudiak erabitzen dira era grafikoan gaiak barneratzeko. Esperimentazioa aurrera eramaten da.
Bukaeran, guztion artean egindakoa zuzentzen eta aztertzen dugu.

4
TESTU LIBURUA:
Irakasleak prestatutako material gehigarria.
Bideoak, aldizkariak, irakurketarako liburuak
herdoilduko zalduna ).

5

BAILABIDEAK
EDITORIALA:
Fotokopiak, Artikuloak
(Armadura Dokumentalak eta Filmeak
Internet

EBALUAZIO SISTEMA

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Unitate didaktiko bakoitzaren bukaeran (edo zatika) azterketa idatzita edo lana baten bidez landutako unitatea ebaluatzen
da. Gainditu gabe gelditzen bada, ebaluaketa bukaeran egiten den errekuperaketa baten bidez gainditu daitezke.
Egindako froga eta lanetan % 80.
Jarrera % 20.
%40
%40
KALIFIKAZIOEN BALIO PORTZENTUALA
KONTZEPTUAK
PROZEDURAK
JARRERAK %20
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BERRESKURAPEN SISTEMA

Ebaluaketa bukaeran egiten den errekuperaketaz gain ( frogak, lanen bidez), ekainean kurtsoan zehar gainditu gabeko
unitateak beste errekuperaketa bat egiten da.
Ikasturtea amaitu ondoren,ikasleak ez badu kurtsoa gainditu nahikotasun azterketa bat izango du.
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