Balioen sailkapena
- Joxe Aurmendik ondutako On Jose Maria Arizmendiarrietaren “Gogoetak” liburua hartu da erreferentzaitzat

- Balioak 548 gogoetetako bakoitzean identifikatu dira. Balioak aurrez sailkatu dira, eskema honen arabera:
1. Balio finalistak:

2. Balio instrumentalak:

Norbanakoak bere bizitzan zehar lortu nahi Iituzkeen helburuak

Eskuratu nahi ditugun xedeak lortzeko erabiltzen ditugun portaerak

dira. Bi motatakoak izan daitezke:

dira. Bi motatakoak izan daitezke:

Pertsonalak (FP):

Etiko-sozialak (FES):

Etiko-moralak (IEM):

Gaitasunarenak (IL):

Norbanakoak
beretzat lortu nahi
dituenak. Galdera
honi erantzuten
diote: zer da zuretzat
garrantzitsuena
bizitzan? Hasi
"zoriontsu
izatearekin" eta
"prestigioa
izateraino"

Gizarte osoari mesede egiten dioten
nahi eta xedeak dira, hala nola
ingurumena zaintzea eta giza
eskubideak errespetatzea. Balio
moralek gizaki gisa zeure burua
eraikitzera eta gizatiarragoa izatera
eramaten zaituzte, baina hori bakarrik
Iortuko duzu balio horiek esfortzuaren
bidez eta behin eta berriz saiatuz
eskuratzea erabakitzen baduzu. Galdera
honi erantzuten diote: zer nahi duzu
zuk munduarentzat?

Azken balioak lortzeko behar diren jokamoldeei dagozkie,
eta ez dute, berez, xede existentzialak zertan izan.
Halako balioak beste pertsonekiko harremanetan jartzen
dira praktikan. Galdera honi erantzuten diote: Nola uste duzu
jokatu behar dela zure ingurukoekin?

Indibidualagoak dira, eta,
sozialki baldintzatuta badaude
ere, ez daude moralitatearekin
eta erruduntasunarekin zuzenki
lotuta. Galdera honi erantzuten
diote: zer uste duzu eduki behar
dela bizitzan lehiatu ahal
izateko?

Autokudeaketa
Ondasuna
Kultura

Maitasuna
Austeritatea
Benetakotasun
a

Ekintza
Aurreztea
Autokontrola
Gaitasuna

Maitasuna
Autonomia
(pertsonala eta
kolektiboa)

Konfiantza
(norberaren
buruarengan)

Kultura
(sozializazioa)

Duintasuna
Heziketa

(demokratizazioa)
(sozializazioa)

Demokrazia
(dinamismoa)
(justizia)
(aurrerabide soziala)

Garapena
(komunitarioa)

(zintzotasuna)

Autoexijentzia
Ontasuna
Aldaketa
Ahalmena

(koherentzia eta
parte hartzea)
(lidergo koherentea)
(erantzukizuna)

(inbertitzeko)

Kapitala

(sozializazioa)
(unibertsala)

Duintasuna
(kolektiboarena)

(lanaren mende)

Familia

Heziketa

(maitasun filiala)

(emantzipazioa)
(berdintasuna)
(unibertsalizazioa)

Koherentzia
Lankidetza
Lehiakortasun
a (kolaboratiboa)

Zoriontasuna
Askatasuna
(justizia)
(pertsonala eta
kolektiboa)
(independentzia eta
nortasuna)

Pertsona
(gaitasuna)
(duintasuna)
(izatea)
(langilea)

Berdintasuna
(generoa)
(haurrak)
(haurrak – adinekoak)
(adinekoak)
(heziketa)

Justizia
(soziala)
(Elizaren doktrina soziala)
(eta maitasuna)

Konpromisoa
(soziala)
(pertsonala,
hobekuntza)
(justizia)
(enpresarialaekintzailetzat)
(bizitasuna)

(soziala, pertsonena eta herriena)

Eraldaketa
(soziala)

Egia

Kontzientzia
Ezagutza
(baliabidea)

Garapena

(integratzailea)

Kultura

(soziala)
(erantzulea)
(pertsona erantzulea)

Pragmatismoa
Promozioa
Errealismoa

(eraldaketa)

(idealismoa)

(pertsonala)

Errebeldia
Berritzea

Diziplina

Zintzotasuna
Heziketa
(gazteria)

Efizientzia
(berrikuntza)
Eredugarritasuna (dinamismoa)
(sormena)
Entrega
Errespetua
Esfortzua
Espiritualtasuna (elkarrekiko)
Fedea
Erantzukizuna

(kolektiboaren
duintasuna)

(gizartea)

(kudeaketa)

Pluralismoa

Eskuzabaltasuna

(soziala)
(dibertsitatea)
(autokritika)
(leialtasuna)
(mugak)

Aurrerabidea
Promozioa

(heldutasuna)

Iraultza

Kontzientzia

(integratzailea)

Parte hartzea
Pertsona

(morala eta soziala)

Parte hartzea

Pluralismoa

(indarkeriarik eza)

Komunitatea

Lana
Transzendentzia

(duintasuna)
(berdintasuna)

Bakezaletasuna

(soziala)

Askatasuna (gizatasuna)
Askatasuna (heziketa)

Pertsona

(soziala)

Prestakuntza

(erantzukizuna)

Askatasuna

Antolamendua

(konbentzimendua)

(eskuzabaltasuna)
(integrazioa)
(lankidetza)
(errespetua)

Profesionaltasuna

Kooperatibismo
a
Koerantzukizuna
Demokrazia

(karitatea)

Zintzotasuna
Prestutasuna
Berdintasuna
Idealak
Idealismoa

Zerbitzua
Elkartasuna
(kooperatiben artean)
(belaunaldien artean)

Tolerantzia
Lana

Konfiantza
Kontzientzia
Kontsentsua
Jarraikitasuna
Bizikidetza

Berrikuntza

(elkarrekiko
errespetua)

Justizia
(ahalduntzea)

(garapen pertsonala
eta soziala)
(garapen pertsonala)
(eraldaketa)
(lankidetza)
(subiranotasuna)
(humanizatua)
(humanizatua eta
efizientea)
(efizientzia)
(antolamendua)

Lankidetza

Askatasuna

Eraldaketa

(ongizatea)
(elkartasuna)
(parte hartzea)
(ongizate komunaeraginkortasuna)
(erantzukizuna)
(lana eta batasuna)

(parte hartzea)

(soziala)

Lidergoa

Egia
Bertutea
Bizipena

(errealismoa)
(soziala)

Zintzotasuna
Inbertsioa
(soziala)

(kooperatiboa)

Moralitatea
Objektibotasuna

Erabakia
Garapena

(antolamendua)

Heziketa
(kultur aldaketa)
(emantzipazioa)
(kudeaketa)
(pentsamendua)
(iraunkorra)
(pertsona)
(aurrerabide soziala)
(sozializazioa)
(lana)
(eraldaketa pertsonala)
(gizarte eraldaketa)

Efizientzia
Gogo bizia
Esfortzua
Idealismoa
Idealak
(utopia)

Inkonformismoa
Berrikuntza
Adimena
Lidergoa
Borroka
Parte hartzea
(aktiboa)

Pragmatismoa
Arrazionaltasuna
Errebeldia
Erantzukizuna
(kontsumoa)

Jakintza
Hobekuntza
Idealak edukitzea
Lana
(erantzukizuna)

Parentesi arteko hitzak balioaren esanahiaren luzapen bat dira, hartzen duen arloaren inguruan, eta bilaketan “Dimentsioa” esango
zaie.

