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Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

SARRERA
1- EUSKALTEGIAREN EGOERAREN ETA BERE INGURU SOZIALAREN BEHARREN
AZTERKETA ETA AUTOEBALUAZIOA.


Euskaltegiaren kokapena eta deskripzioa
 Kokapena
 Ikas- eta irakas-eremuak eta zerbitzuak
 Baliabide ekonomikoak



Euskaltegiaren egitura eta antolaketa akademikoa
 Organigrama
 Koordinazioa
 Irakasleen profila



Testuinguruaren alderdi soziolinguistikoak



Ikasleak
 Ezaugarriak
 Ikasleen emaitzak
 Motibazioa
 Dedikazioa
 Bilakaera azken bost urteetan



Eskaera eta eskaintza akademikoa
 Eskaera
 Eskaintza
 Ikasleak taldekatzea



Elkarte eta erakundeekin elkarlana
 Mintzalaguna programa
 DBHko ikasleen euskara indartzeko ikastaroak
 Ikasleentzako diru-laguntzak
 Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin! erronka
 Euskararen Aholku batzordea
 Udal Euskaltegiak



AMIA

2- ZARAUZKO UDAL EUSKALTEGIAK BERE EGITEN DITUEN HIZKUNTZAREN
IKAS-IRAKASKUNTZARI BURUZKO PRINTZIPIO NAGUSIAK.


Ikaskuntza-irakaskuntza printzipioak
 Gaitasun komunikatibora eta ekintzara bideratutako ikuspegia
 Ekintza komunikatiboa, ikaskuntzaren abiapuntua eta ardatza
 Autonomia
 Ikasle autonomoa eta ikasestrategiak
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3- HOBETSITAKO AUKERA METODOLOGIKOAK.



HEOCak ezartzen dituen oinarri metodologikoak
Hizkuntza eta ikaskuntzari buruzko ikuspegia
 Ikuspegi komunikatiboa
 Ekintza komunikatiboa ardatz
 Testu-ereduaren beharra
 Ikaslearen autonomia
 Elkarreragina
 Ebaluazioa mugarri
 Irakaslearen eta ikasleen rolak
 Autonomia gelatik kanpo
 Eremu birtuala ikasbide

4- HEOCA MAILAKA EGOKITZEKO PROPOSAMENA, BAITA MAILA NAHIZ
AZPIMAILA BAKOITZEKO AURREIKUSTEN DEN ORDU-KOPURUA ERE.


Egituraketa eta horren irizpideak:
 Mailak
 Azpimailak
 Ikastaroak
 Moduluak



Zehaztutako egituraketaren arabera aurreikusitako ordu-kopurua.
 Mailak eta azpimailak
 Ikastaroak

5- HEOCAK ZEHAZTEN DITUEN HELBURU ETA EDUKIEN AUKERA ETA
HURRENKERA, EUSKALTEGIAREN ETA IKASLEEN BEHARRETARA EGOKITUTA.



Hautaketa-irizpideak
Helburuak eta edukiak mailaz maila eta horien hurrenkera
 A1 maila
 A2 maila
 B1 maila
 B2 maila
 C1 maila
 C2 maila

6- LEHENETSITAKO IKASTEREDUAK



Autoikaskuntza vs aurrez aurreko eskolak
Irizpide didaktikoak aurrez aurre eta autoikaskuntzan
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Gaitasun komunikatiboa helburu
Ekintza komunikatiboak eta testuak
Hizkuntza erabiltzea beharrezko
Motibazioa

Gure autoikaskuntza-moduluei buruzko zehaztasunak
 EuskaraOn
 Ikasleen zereginak
 Irakasleen zereginak

7-IKASMATERIALEN ETA IRAKASMATERIALEN PROPOSAMENA ETA HAUEK
AUKERATZEKO IRIZPIDEAK.


Jardun didaktikoaren antolaketa: unitateak
 Ikastunitateak sortzeko eta eguneratzeko irizpideak
 Ikastunitateen diseinua
 Hainbat ohar



Material didaktikoa berritzea

8-IKASLEAK, IRAKASLEAK ETA EUSKALTEGIA BERA EBALUATZEKO ARIBIDEAK



Ebaluazioaren definizioa
Helburuak, subjektuak, garaiak eta hartzaileak
 Zertarako ebaluatzen dugu: ebaluazioren helburuak
 Zer ebaluatzen dugu?
 Nork ebaluatzen du?
 Noiz ebaluatzen dugu?



Ikaslearen ebaluazioa
 Ikaslearen ebaluazioaren ezaugarriak
- Diagnostikoa
- Formatiboa
- Sumatiboa
• Subjektuak: heteroebaluazioa, koebaluazioa eta autoebaluazioa
•Ebaluazio motak. Normotipoa
- Nomotetikoa: normarekikoa eta irizpideekikoa
- Idiografikoa
• Hartzaileak (audientziak)
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 Ebaluazioaren garaiak
 Egiaztatzea


Irakaslearen ebaluazioa
 Helburuak, subjektuak, garaiak hartzaileak eta ondorioak
 Irizpideak
 Metodoak, prozedurak eta erremintak



Euskaltegiaren curriculum proiektuaren ebaluazioa
 Metodoak, subjetuak, prozedurak, garaiak eta dokumentu operatiboekiko
uztardura
 Adierazleak



Euskaltegiaren ebaluazioa
 Subjektuak, ebaluagaiak, hartzaileak eta garaiak
 Prozedurak,tresnak eta adierazleak
 Dokumentu programatikoak eta operatiboak
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SARRERA
Zarauzko Udal Euskaltegiak 1982-1983 ikasturtean ireki zituen ateak lehen aldiz. Ordutik
hona, sei bat mila ikasle euskaldundu edota alfabetatu dira gurean, beraz, ibilbide luze eta
oparoa dugu. Urte horietan guztietan, asko aldatu dira ikasleak, irakasleak, metodologia,
eskaintza, azken finean, euskaltegia bera.
Gure euskaltegiaren ibilbide didaktikoa, lehenengo ikasturteetan behintzat, oso lotua egon
zen HABEk argitaratutako programa didaktikoekin. Asmo bera zuten haiek guztiek helduen
euskara-irakaskuntza eratzea, lekuan lekuko premiei erantzun eta ikuspegi orokorra ematea.
Gure programazioa instituzioaren programa horien isla zen. Bertan, hizkuntz formek
sekulako pisua hartzen zuten, berauek baitziren programazioaren ardatz ez ezik, abiapuntu
eta helmuga ere. Jakina, ez zen hori bakarrik lantzen, eta bazen tarteka helburu
komunikatiborik; gainera, eta lau trebetasunek ere bazuten lekurik.
2000. urtean HABEk Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua (HEOK) jarri zuen
indarrean, ikuspegi-aldaketa sakona ekarri zuena, irakasleoi curriculum gramatikaletik
curriculum komunikatibora salto egitea eskatu baitzigun, eta ikasleei euskara jakitetik
euskara erabiltzera. Erronka handia izan zen HEOK, baina gure euskaltegian kurrikuluproiektua tramite administratibo gisa bizi izan genuen, eta ez genuen unea aprobetxatu gure
jarduna berritzeko. Ordura arteko eskoletan hizkuntz formak programazioaren bizkarrezur
izatea zama izan zen aldaketa gauzatzeko, bai irakasle askorentzat, bai hala ikasten ohituta
zeuden ikasleentzat.
Dena den, euskaltegiaren jardunaren inguruan zenbait aldaketa ezagutu ditugu ordutik, ez
baitira alferrik igaro 17 urte. Euskaltegiko ikasleen ezaugarriak aldatu egin dira, beste
pentsamolde bat daukan ikaslea dator guregana, trinkotasun gutxiko ikastaroak nahi
dituena. Halakoei erantzun nahian, gero eta modulu eta erritmo ezberdinetako talde gehiago
dauzkagu, baita autoikaskuntza sistema ere. Gaur egun Europako Erreferentzia Markoko
A1, A2, B1, B2, C1 eta C2 maila guztiak eskaintzeaz gain, hainbat kolektibori ere ematen
dizkiegu eskolak, jubilatuei, etorkinei eta udal langileei, besteak beste. Irakasleok gero eta
talde gehiagotan eta maila ezberdinetan eman behar izaten ditugu eskolak, baina taldean
egiten dugu lan, helburu bera ipar: euren beharretara egokitutako kalitatezko irakaskuntza
eskaintzea gure ikasleei.
2015eko uztailaren 22ko Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC)
ezartzen duen Aginduak 7. eta 8. artikuluetan xedatzen du euskaltegi bakoitzak Curriculum
Proiektua aurkeztu behar duela. Zarauzko Udal euskaltegian, HEOCak ematen digun aukera
aprobetxatu nahi dugu, gure jarduna bertako irizpideetara egokitu eta HEOKekin egin ez
genuena egiteko, curriculuma, azken batean, irakasleon lanabes profesionala baita,

baina baita aurre egin beharreko erronka profesionala ere.
Euskaltegiko Curriculum Proiektuaren diseinuan, ikuspegi praktikoaren aldeko hautua egin
dugu, praktika nagusitzen baitzaio teoriari. Curriculum Proiektua Zarauzko Udal
Euskaltegiaren argazki bat da, bertan zehazten baita zer, nola, noiz eta zergatik egiten
dugun, alegia, zergatik “egin” irakasleok “honela” eta ez bestela, euskaltegi honetan, ikasle
hauekin eta gizarte-testuinguru honetan.
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1- EUSKALTEGIAREN EGOERAREN ETA BERE INGURU SOZIALAREN
BEHARREN AZTERKETA ETA AUTOEBALUAZIOA .
Euskaltegiaren kokapena eta deskripzioa
Kokapena
Zarauzko Iturribide kalea 28-30ean, hiru lokaletan egokitutako euskaltegia da gurea.
Zarautz Gipuzkoako kostaldeko udalerria da, Urola Kosta eskualdeko hiriburua. Honako
udalerri hauek ditu mugakide: mendebaldean, Getaria, Aizarnazabal eta Zumaia; hegoalde
eta ekialdean, Aia eta Orio.
Probintziako bosgarren udalerririk populatuena da, Donostia, Irun, Errenteria eta Eibarren
ostean: 23.000 biztanle inguru ditu. Gainera, udan biztanleria bikoiztu egiten du.
Zerbitzu sektoreak indar handia dauka Zarautzen, eta handia da eragiten duen balio erantsi
gordinaren garrantzia ere.
Balio Erantsi Gordina
(+)Nekazaritza-arrantza sektorea (%)

Urtea
2010

Udalerria Eskualdea
% 0,40
% 1,80

Gipuzkoa
% 0,60

EAE
% 0,70

(+)Industria sektorea (%)

2010

% 14,70

% 35,60

% 27,60

% 23,70

(+)Eraikuntza sektorea (%)

2010

% 11,30

% 10,70

% 8,80

% 8,80

(+)Zerbitzu sektorea (%)

2010

% 73,60

% 52,00

% 63,00

% 66,70

Eragiten duen balio erantsi gordinean ez ezik, sektore horretan lan egiten duten pertsona
kopuruan ere garrantzi handia du. Eta 2006ko datuak eta 2011koak alderatzen baditugu
indar hori areagotzen joan dela esan genezake.
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak Zarautzen
(+) Nekazaritza-arrantza sektorea (%)

2006
% 1,08

2011
% 0,87

(+)Industria sektorea (%)

% 29,35

% 22,71

(+)Eraikuntza sektorea (%)

% 8,40

% 6,82

(+)Zerbitzu sektorea (%)

% 61,15

% 69,58

Krisiak sektore honetan ere izango zuen eragina, noski, baina bere pisu erlatiboa ez da
gutxitu. Datu horiek kontuan hartuta, ondorio nabarmena atera dezakegu: Zarauzko Udalak
euskararen erabilera sektore ekonomiko batean bultzatu behar badu, zerbitzu sektorean egin
behar du. Zarauztarron eguneroko bizitzan duen eraginagatik. Ez bakarrik udalerriko zein
eskualdeko herritarrei zerbitzuak eskaintzen dizkielako, baita ere zarauztarron lan
munduaren zati handi bat betetzen duelako.
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Ikas- eta irakas-eremuak eta zerbitzuak
Euskaltegiak aurrez aurreko eskolak emateko lau gela ditu. Lau gela hauez gain,
mintzasaioak egiteko 2 gela ere baditu. Autoikaskuntza zerbitzua eskaintzeko gune berezi
bat ere badugu, gune horretan ikasleentzako ordenagailuak, liburutegia eta bakarkako
tutoretzak egiteko 4 gela moldatu dira. Idazkaritzak eta irakasle-gelak osatzen dute
euskaltegia. Gela guztietan dago Internet eta ikus-entzunezkoak erabiltzeko aukera.
Euskaltegiko ordenagailuak bi saretan daude: Udaleko sarean, 2 ordenagailu (idazkaritzan)
eta fotokopiagailua; eta euskaltegiko sarean, 21 ordenagailu (tutoretza-geletan 2,
autoikaskuntza-gelan 7, irakasle-gelan 6, ikasgeletan 5, eramangarri 1), eskanerra eta 2
inprimagailu. Horrez gain, Moodle plataforman eratutako euskaltegi birtual bat daukagu:
EuskaraOn
Baliabide ekonomikoak
Euskaltegiko beharrak asetzeko baliabide ekonomikoak Zarauzko Udalak jartzen ditu. HABEk,
euskaltegiaren urteko jardunaren arabera, hainbat langile hartzen ditu kontuan dirulaguntzetarako eta horiei dagokien diru kopurua ordaintzen dio Udalari. Udalak kobratzen
ditu ikasleen matrikulak.
Horiek dira Euskaltegiaren finantzabideak eta Udalak urtero aurrekontu zehatz bat esleitzen
dio. 2017ko datuak ageri dira taula honetan, baina urtetik urtera zertxobait igotzen bada ere,
kopurua ez da gehiegi aldatzen:
Guztira

635.732, 13 €

Langileak

592.353,13 €

Mantentze-lanak: eraikina

1.900,00 €

Bulego-gaiak eta tresnak

1.500,00 €

Prentsa, aldizkariak

900,00 €

Elektrizitatea

9.000,00 €

Telefonoa

1.500,00 €

Publizitatea

2.150,00 €

Beste gastu batzuk

3.000,00 €

Garbiketa

25.775,00 €

Mantentze-lanak: berogailua

2.654, 00 €

IZFE-ADSL

4.000,00 €
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Euskaltegiaren egitura eta antolaketa akademikoa
Organigrama

2014ko irailaren 24an Zarauzko Udaleko osoko bilkurak onartutako behin betiko
organigraman, euskaltegiari zuzendaria, hamar irakasle eta administraria esleitu zitzaizkion.
Organigrama horretan administraria lanaldi osoan ageri bada ere, oraindik ez da aldaketa
gauzatu eta lanaldi erdian jarduten du lan horretan. Badu beste ezaugarri bat ere,
administrari izateaz gain, irakasle ere bada. Bitarteko funtzionarioa denez, egoera hori alda
daiteke, baldin eta egunen batean beste norbaitek plaza hori jabetzan hartzen badu.
Zuzendaria hiru urtetik behin aukeratzen du irakasle-batzak eta Udalak onartu. Irakaslea
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izan behar du eta Zarauzko Udaleko plantillako funtzionario. Berez, zuzendaria izendatzeko
garaian, plantillako irakasleek bakarrik dute botoa emateko eskubidea, baina gainerako
irakasleek ere parte hartzen dute bozketan eta akta sinatzen dute, nahiz eta balio ofizialik
izan ez. Idazkari akademikoa ere zuzendariarekin batera izendatzen da. Lehen aipatutako
organigraman, hamar irakasle ageri dira, horietatik bost behin betikoak eta beste bost behinbehinekoak. Dena den, une honetan hiru bakarrik dira plaza jabetzan dutenak, hau da,
funtzionarioak. Gainerako irakasle guztiak bitarteko funtzionarioak dira. Horiek urtebeteko
kontratua izaten dute, eta urtero berritzen zaie, matrikulatzen diren ikasleen beharrei
erantzuteko. Urtebeteko kontratua izateak asko errazten ditu funtzionamendua eta egin
beharreko lanen plangintza eta banaketa. Hamar lanpostu oso daude aurreikusita, eta ia
urtero behar izaten ditugu irakasle horiek guztiak, baina denek ez dute lanaldi osoa egiten
eta hamar irakasle baino gehiago izaten gara, hamaika-hamairu, betiere, beharren arabera.
Normalean zazpi irakaslek eta zuzendariak egiten dute lanaldi osoa ikasturte osoan, bik
erdia eta beste bik bi heren. Beti izaten dugu ikasturtean zehar lanaldi ezberdinak izaten
dituen irakasleren bat, eta horrek, normalean, ez du urte osoko kontraturik izaten.
Koordinazioa
Udal euskaltegia izanik, Zarauzko alkatea da euskaltegiaren titularra. Dena den,
euskaltegiaren erantzukizuna Euskarako zinegotziari eskuordetuta dauka. Zuzendaria da
euskaltegiaren eguneroko kudeaketaren arduraduna eta horretan laguntzen diote
administrariak, idazkari akademikoak eta irakasleek.
Irakasle-batza irakasle guztiek, zuzendariak eta administrariak osatzen dute. Astero, edo
asko jota hamabostero, elkartzen da euskaltegiaren antolamenduari dagozkion gaiak
jorratzeko. Bilera horien helburua da benetako koordinazio didaktikoa erdiestea.
Informazioa lortzeko bide egokia ez ezik, informazioa trukatu, iritziak azaldu eta erabakiak
hartzeko gune ere badira. Zuzendariak informazioa ematen du, eta hartu beharreko
erabakiak eztabaidatu, adostu eta aktan jasotzen dira. Zuzendariaren egitekoa da bilerarako
deia eta gai-ordena aldez aurretik irakasleei helaraztea. Oro har, ez da bozketarik izaten, eta
erabakiak aho batez eta adostasunez hartzen dira.
Euskaltegiaren eta Udalaren arteko koordinazioa egokia izan dadin, zuzendariak Herritarren
arloko informazio batzordean parte hartzen du herritarrekin harremana duten beste
departamendu guztietako buruekin eta arlo horietako ardura duten zinegotziekin batera.
Batzorde horrek astero egiten ditu bilerak eta Udalaren legealdiko planean jasotako gaiak
jorratzen dira.
Euskaltegi barneko funtzionamenduaz aparte, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Udal
Euskaltegietako zuzendariok bilerak egiten ditugu guztioi dagozkigun gaiak jorratzeko.
Hainbat batzorde daude antolatuta, gaiak ahalik eta zehatzen lantzeko.
Irakasleen profila
Inoiz gizonik izan bada ere, une honetan irakasle guztiak emakumeak dira. Bi zaharrenak
1962koak dira, beste bi 1963an jaioak, bat 1964an, bi 1966an, bat 1967an, bi 1970ean, bat
1971n, beste bat 1982an eta gazteena 1984an.
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Irakasle gehienak (%69,3) Euskal Filologian lizentziatuak dira, bederatzi hain zuzen ere. Bi
irakasle pedagogoak dira (%15,3), bat Geografia eta Historian diplomatua (%7, 7) eta beste
bat magisteritzaduna (%7,7). Batek izan ezik, beste guztiek dute C2 mailako agiria. Horrez
gain, lau irakaslek (%30,8) dute C2 maila emateko gaikuntza.
Irakasle guztiek dute hamar urtetik gorako lan-esperientzia, askok baita hogei urtetik
gorakoa ere, eta bakarren batzuk hogeita hamarrekoa ere bai. Urte horietan guztietan
didaktikaren inguruko makina bat ikastaro egin dituzte, eta prestakuntza ona dute arlo
horretan. Gainera, irakasle guztiak izan eta izango dira uneren batean aztertzaile, irakasleen
formazio-planean txertatuta baitaukagu urtero maila bakoitzeko, gutxienez, aztertzaile bat
izatea eta dagozkien bateratze saioetara joatea. Era berean, euskaltegiaren beharrak eta
irakasleen gustuak kontuan hartuta, urtero hartzen eta hartuko dute parte HABEk eta beste
hainbat erakundek (HIKHASI, UEU, EHU) antolatzen dituzten ikastaroetan. Bik izan ezik,
irakasle guztiek egina dute HABEk eskainitako “HEOCaren lerro nagusiak ikastaroa” eta
denon artean maila guztietakoak egin ditugu. Eskaintzaren eta euskaltegiaren beharren
arabera erabakitzen dugu zein ikastarotan parte hartu.
Horrez gain, eta batez ere autoikaskuntza martxan jarri genuenetik, irakasleok trebatu egin
behar izan dugu IKTak erabiltzeko. Gutxi edo gehiago, denok dakigu Moodle plataforma
erabiltzen, baina bi irakaslek kudeatzen dute EuskaraOn euskaltegi birtuala. Dena den, denok
erabiltzen ditugu testu prozesatzaileak eta kalkulu orriak eta bideoak eta audioak editatzeko
programak.
Irakasleak, orokorrean, motibatuta daude eta berrikuntzak onartu eta horiek dakartzaten
lanetan esku hartzen dute. Euskaltegiko materiala Curriculumera egokitzeko lanetan
irakasle guzti-guztiek hartzen dute parte, nahiz eta horrek lan-karga asko handitzen duen.
Taldean lan egiteko ohitura zabalduta dago gurean eta denon artean eztabaidatu ondoren
hartzen dira erabakiak.
Testuinguruaren alderdi soziolinguistikoak
Euskaltegia kokatzen den inguru sozialaren berezitasunak (euskaren ezagutza- eta erabileramailak; ikasleen profila derrigorrezko hezkuntza uztean.
Zarauzko herritarren hizkuntza ezagupena
(2 urte eta gehiagoko pertsonak)
Euskaldunak

15.356

%70

Euskaldun alfabetatuak

11.964

%55

Euskaldun erdi alfabetatuak

2.809

%13

Euskaldun alfabetatu gabeak

583

%3

3.729

%17

Ia
euskaldunak
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Erdaldunak

2.883

%13

GUZTIRA

21.928

%100

Iturria: EUSTAT, Ezagutza maila ABS %, Iturria: Eustat
Euskarazko hizkuntza-gaitasunaren bilakaera. Zarautz, 1986-2011 (%)
1986

1991

1996

2001

2006

2011

(kop.)

(kop.)

(kop.)

(kop.)

(kop.)

(kop.)

Euskaldunak

10.911

12.314

13.503

14.607

14.966

15.338

Ia euskaldunak

2.214

2.467

2.653

3.060

3.570

3.720

Erdaldunak

2.880

2.784

2.554

2.787

2.807

2.841

GUZTIAK

16.005

17.565

18.710

20.454

21.343

21.899

Euskaldunak

(%)
68,2

(%)
70,1

(%)
72,2

(%)
71,4

(%)
70,1

(%)
70,1

Ia euskaldunak

13,8

14,0

14,2

15,0

16,7

17,0

Erdaldunak

18,0

28,9

13,6

13,6

13,2

12,9

GUZTIAK

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Iturria: EUSTAT, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak eta Estatistikak,1986, 1991, 1996, 2001, 2006,
2011.
Euskarazko hizkuntza-gaitasuna, adinaren arabera. Zarautz, 2011.
GUZTIAK
(kop.)
Euskaldunak
Ia
euskalduna
k
Erdaldunak
GUZTIAK
(%)

Haurrak
(kop.)
15.338
3.720

Gazteak
Helduak
(kop.)
(kop.)
2.654
2.017
8.280
231
88
2.847

Adinekoak
(kop.)
2.387
554

2.841
21.899
Haurrak
70,0

75
133
1.791
2.960
2.238
12.918
Gazteak
Helduak
89,7
90,1
64,1

842
3.783
Adinekoak
63,1

Euskalduna
k
Ia
17,0
euskaldunak
Erdaldunak
13,0
GUZTIAK
100,0

7,8

3,9

22,0

14,6

2,5
100,0

6,0
100,0

13,9
100,0

22,3
100,0

Zarauzko 5 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxean erabiltzen den hizkuntzaren
tipologiari jarraiki. (2001)
Guztira

Euskaldun zaharrak

Jatorrizko

Euskaldun berriak
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Partzialki

Partzialki

Erdaldunak
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elebidunak

20.293

Eusk
araz
aktib
oak

Bieta
n
aktib
oak

Eusk
araz
pasib
oak

7.870

2.021

1.302

Eus
kar
az
akti
boa
k
371

Biet
an
akti
boa
k

Eus
kar
az
pasi
boa
k

Eus
kar
az
akti
boa
k

Biet
an
akti
boa
k

Euskar
az
pasibo
ak

600

399

324

365

1.557

euskaldun
berriak
Biet Euskar
an
az
akti pasibo
boa ak
k
245

1.849

erdaldunduak
Bieta
n
aktib
oak

Euskara Erdaraz
z
pasiboak

132

375

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Hizkuntza-Politika eta Kultur Saila. Mapa soziolinguistikoa

Soziolinguistika Klusterrak, Zarauzko hizkuntzen kale-erabileraren neurketa egin zuen
2016ko irailean eta urrian. Neurketa horrek dio behatutako elkarrizketen (2.285 elkarrizketa,
6.518 hiztun) %50,5 egiten dela euskaraz Zarautzen;%47,1 gaztelaniaz eta %2,3 beste
hizkuntza batean. Alde Zaharrean entzuten da gehien euskara (%65,2). Ondoren, IñurritzaSan Pelaion (% 62,8), Maxi inguruan eta Itxasmendin (%51,9), Azken Portun (%50,5) eta
gutxien Malekoi inguruan (%36,4).
Gizonezkoek zertxobait gehiago egiten dute euskaraz (%52,9) emakumezkoek (%48,7) baino.
Haurrek (2-14 urte) eta gazteek (15-24 urte) erabiltzen dute gehien: haurrek %70,5 eta
gazteek %54,9. Helduek (25-64 urte) eta adinekoek (64 urtetik gorakoak) gutxiago egiten
dute: helduek %41,7 eta adinekoek %37,3. Haurrak bakarrik (nagusirik gabe) daudenean,
%72,5 da euskarazko erabilera. Nagusiek euren artean (haurrik gabe) ari direnean, %35,5ean
darabilte euskara. Haurrek eta helduek osatutako taldeetan, berriz, %66,5era igotzen da
erabilera. Haurrez eta nagusiez osatutako taldeetan, haurra hitz egiten ari bada erabilera
altuagoa da (%74,7), nagusia hitz egiten ari denean baino (%53,1).
EUSTATen datuen arabera, Zarautzen haurren eta gazteen artean hamarretik bederatzi dira
batez beste euskaldunak (%89,7 eta %90,1 hurrenez hurren). Helduak eta adinekoak, berriz,
hamarretik sei (%64,1 eta %63,1). Ondorioz, ulergarria da, belaunaldi berrien gaitasuna
handiagoa den heinean, euskara gehiago erabiltzea. Hala ere, nabarmentzekoa da gazteen
gaitasuna hain altua izanik (%90,1), erabilera %54,6koa izatea. Antzekoa esan daiteke
adinekoez ere: 65 urtetik goragokoen artean gaitasuna %63,1ekoa da eta erabilera neurtua
%37,3koa izan da. Hala ere, talde horietan ia 10 puntuko igoera nabarmendu da 2011tik
2016ra: %43,8tik %53,1era igaro da haur eta nagusiez osatutako taldeetan, nagusien
euskararen erabilera.
Zarauzko kaleetako hizkuntza-erabilera sei aldiz neurtu da 2016koaren aurretik. Baina,
metodologia berdinarekin neurturikoa 2011n eginikoa da soilik. Arrazoi hori tarteko, bi data
horien arteko bilakaera bakarrik izango da kontuan. Azken bost urteotan, erabileraportzentajea berdintsua da: 2011n, %50,0ekoa zen, eta %50,5koa 2016. urtean. Adin-talde
guztietan izan da bertsua, gainera; aldeak oso txikiak dira. Haurren erabilera izan da
gorakadarik agerikoena izan duena, 2011n %68,5eko izan zen, eta %70,5ekoa 2016an.
Gazteen artean, 2011n %53,5eko erabilera izan zen eta 2916an %54,6koa. Helduen
elkarrizketen artean, 2011n %41,8a izan ziren euskaraz eta 2016an, ostera, %41,7a. Adinekoen
taldeak erakutsi du erabilerarik baxuena: 2011n, %37,9koa, eta, 2016an, %37,3koa.
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Zarautzen euskara gehiago erabiltzen da (%50,5), Euskal Herrian (%16,5), EAE (%20,1) eta
Gipuzkoan baino (%39,5), alde handiarekin, gainera; baina Urola Kostan baino gutxiago
(%71,5).
Ikasleak
Ezaugarriak
Ikasleen kopurua
2012-2013
282

Ikasleak guztira

2013-2014
299

2014-2015
322

2015-2016
359

2016-2017
272

2015-2016
19,22
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28,97
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2016-2017
25
68
13,24
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Gaztelaniaz baino ez
Besteren bat

82

107

97

128

81

76
63
6

64
69
4

64
73
2

75
54
9

57
72
0

140
Euskara baino ez

120
100

Euskaraz, batez ere
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-17-

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

Ikaslea
Irakaslea
Administrazioa
publikoan langile
Lanbide liberala
Teknikaria
Langile espezialdua
Langile ez espezialdua
Etxeko andrea
Inoiz lan egin gabea
Beste

2012-2013
20
14

2013-2014
36
11

2014-2015
30
17

2015-2016
30
18

2016-2017
29
10

39

34

75

84

53

21
19
31
10
29
2
97

16
26
39
9
27
2
99

25
33
27
15
21
5
74
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47
33
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19
0
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34
31
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16
1
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Langabezian %
Kopurua
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Kopurua

2012-2013
23,76
67
76,24
215

2013-2014
30,43
91
69,57
208
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2014-2015
26,40
85
73,60
237

2015-2016
20,06
72
79,94
287

2016-2017
22,06
60
77,94
212
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90
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70
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Etorkinen kopurua (proportzioa)
2012-2013
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33
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Ikasleak guztira
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299
55
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400
359

350
300

282

299

322
272

250
200

Ikasleak guztira
Etorkinen kopurua
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Ikasleen emaitzak
HABE antolatutako deialdietan lortutako emaitza orokorrak ehunekotan (azken bost
ikasturteak)
DEIALDIA
2012ko 1.a
2012ko 2.a
2013ko 1.a
2013ko 2.a
2014ko 1.a

EAE
34,79
36,16
38,12
38,63
38,83

GIPUZKOA
35,48
32,94
35,04
34,69
39,39
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ZARAUTZ
40,54
50
37,20
51,72
42,31
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2014ko 2.a
2015eko 1.a
2015eko 2.a
2016ko 1.a
2016ko 2.a
2017ko 1.a

38,40
39,75
38
36
38,07
40,33

37,10
39,33
34,48
76
39,11
43,49

40,63
27,27
43,24
47,37
33,33
56,12
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70
60
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EAE

40

GIPUZKOA

30

ZARAUTZ

20
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20
12
20 ko
12 1.a
20 ko
13 2.a
20 ko
13 1.a
20 ko
14 2.a
20 ko
1 1.
20 4ko a
15 2
.
20 eko a
15 1
e .a
20 ko
16 2.a
20 ko
16 1.a
20 ko
17 2.a
ko
1.
a

0

HABE antolatutako deialdietan lortutako emaitzak mailaka (azken bost ikasturteak)
B1
DEIALDIA
2012ko 1.a
2012ko 2.a
2013ko 1.a
2013ko 2.a
2014ko 1.a
2014ko 2.a
2015eko 1.a
2015eko 2.a
2016ko 1.a
2016ko 2.a

EAE
47,07
47,53
54,2
63,60
57,21
52,19
56,91
54,96
62,87
45,65

GIPUZKOA
41,12
33,78
47,20
56,12
53,17
43,55
51,23
45,45
56,29
50,43
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ZARAUTZ
33,33
100
66,7
100
75
0
50
83,33
80
100
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120
100
80

EAE

60
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20 ko
15 1.
ek a
20 o 2
16 . a
k
20 o 1
16 .a
ko
2.
a

0

B2
DEIALDIA
2012ko 1.a
2012ko 2.a
2013ko 1.a
2013ko 2.a
2014ko 1.a
2014ko 2.a
2015eko 1.a
2015eko 2.a
2016ko 1.a
2016ko 2.a
2017ko 1.a

EAE
37,90
39,73
40,20
45,17
41,34
46,67
46,55
46,64
48,88
42,69
52,70

GIPUZKOA
38,75
40,78
38,20
45,34
44,18
47,21
46,83
42,55
46,18
45,55
51,28

ZARAUTZ
40,54
76,90
62,50
100
66,66
57,14
72
50
60,87
50
63,16
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60

GIPUZKOA
ZARAUTZ

40
20

20

12
20 k o
12 1.a
20 k o
13 2.a
20 k o
13 1.a
20 k o
14 2.a
20 k o
1 1.
20 4ko a
15 2
.
20 ek o a
15 1
e .a
20 k o
16 2.a
20 k o
16 1.a
20 k o
17 2.a
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1.
a

0

C1
DEIALDIA
2012ko 1.a
2012ko 2.a

EAE
23,27
28,60

GIPUZKOA
27,36
26,57
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2013ko 1.a
2013ko 2.a
2014ko 1.a
2014ko 2.a
2015eko 1.a
2015eko 2.a
2016ko 1.a
2016ko 2.a
2017ko 1.a

22,10
28,08
23,93
28,10
26,14
27,23
26,61
31,11
31,55

25,50
24,65
26,87
29,30
29,9
27,43
29,55
30,48
39,23

20
43,75
28,57
35,29
51,82
7,69
30
25
55,55
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15 1
e .a
20 ko
16 2.a
20 ko
16 1.a
20 ko
17 2.a
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1.
a

0

C2
DEIALDIA
2012ko 1.a
2012ko 2.a
2013ko 1.a
2013ko 2.a
2014ko 1.a
2014ko 2.a
2015eko 1.a
2015eko 2.a
2016ko 1.a
2016ko 2.a
2017ko 1.a

EAE
30,63
29,11
27,70
24,26
21,85
31,65
23,85
19,55
21,25
19,42
30,79

GIPUZKOA
35,90
28,21
29,60
27,69
22,88
31,75
23,08
22,78
18,46
22,78
33,74
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ZARAUTZ
28,57
42,88
11,10
37,50
18,18
50
36,36
62,5
38,46
37,5
47,62
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Egiaztapen guztiak (HABEkoak, IVAPekoak eta EGA) kontuan hartuta
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

B1

48,21

81,82

42,86

76,47

77,78

B2

77,42

68,75

65,71

57,58

51,61

C1

40,37

31,37

41,43

55,12

42,47

C2

31,26

28,13

38,46

35,90

36,84

GUZTIRA

49,36

40,91

46,90

53,29

45,03

90
80
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60
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50
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40

C1

30

C2
GUZTIRA

20
10
0
20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

Egiaztapen guztiak (HABEkoak, IVAPekoak eta EGA) kontuan hartuta, baina aurrez
aurreko emaitzak eta autoikaskuntzakoak banatuta.

2016ko 1. deialdia

2016ko 2. deialdia

2017ko 1. deialdia

47

16

52

Aurrez aurre
Aurkeztu
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Gainditu
Aurrez aurre gainditu %
Autoikaskuntza
Aurkeztu
Gainditu
Autoikaskuntza gainditu %

27
57,45

5
31,25

29
55,77

42
23
54,76

19
11
57,89

41
20
48,78

Oharra: C2koak ez daude, maila horretakoak autoikaskuntzan bakarrik aritzen direlako.

70
60
50

57,45
54,76

57,89

55,77
48,78

40
31,25

30

Aurrez aurre gainditu
%
Autoikaskuntza
gainditu %

20
10
0
2016ko 1.

2016ko 2.

2017ko 1.

deialdia

deialdia

deialdia

Egiaztapen guztiak, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntzakoak banatuta, mailaka
A1
2017ko 1. deialdia
Aurrez aurre
Aurkeztu
Gainditu
Aurrez aurre gainditu %

2
1
50

Aurkeztu
Gainditu
Autoikaskuntza gainditu %

3
3
100

Autoikaskuntza

A2
2017ko 1. deialdia
Aurrez aurre
Aurkeztu
Gainditu
Aurrez aurre gainditu %

8
2
25

Aurkeztu
Gainditu
Autoikaskuntza gainditu %

2
1
50

Autoikaskuntza
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B1
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2016ko 2. deialdia

2017ko 1. deialdia
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3
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4
30,78

20
6
30

Aurrez aurre
Aurkeztu
Gainditu
Aurrez aurre gainditu %
Autoikaskuntza
Aurkeztu
Gainditu
Autoikaskuntza gainditu %

70
62,07

60
50

51,72
48,15

Aurrez aurre
gainditu %

40
30,78
27,27

30

30

20
10
0
2016ko 1.
deialdia

2016ko 2.
deialdia

2017ko 1.
deialdia

Motibazioa
Birmatrikulatuak
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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36,81

33,33
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Dedikazioa
Asistentzia
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Aurrez aurre
Asistentzia ehunekotan
Ikasleek hartutako
eskola-orduak
Emandako eskola-orduak

54,96

84,90

75,47

76,57

78,37

13087
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23810

19392
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93,69

94,26

90,77

80,62

30641
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Autoikaskuntza
Autoikaskuntza ehunekotan
Ikasleek hartutako
eskola-orduak
Emandako eskola-orduak
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Bilakaera azken bost urteetan
Gure ikasleen tipologia ez da askorik aldatu azken bost urteetan. %65 baino gehiago
emakumeak dira eta gehienak 36-45 urte bitartekoak 26-35 eta 46-55 artekoak ere baditugun
arren. Gaztetxoak batik bat udan etortzen zaizkigu eta geure-geurea dugu erretiratuen
kolektiboa. Ikasle gehienek goi-mailako ikasketak dituzte, baina kontuan hartzekoa da
eskola-graduatu bakarrik dutenen kopurua ere. Ogibide askotako ikasleak ditugu, eta
gehienak lanean ari badira ere, langabetuak %25 inguru dira.
Ikasle gehien-gehienak Euskal Herrian jaioak dira, eta gehiago dira atzerritarrak (ikasle
guztien %15 inguru) Espainian jaioak baino. Euskal Herrian jaioak izanagatik, gure ikasle
gehienen ama-hizkuntza gaztelania da eta gaztelaniaz ikasitakoak dira gehien-gehienak.
Horien atzetik datoz ama-hizkuntza euskara dutenak eta D ereduan ikasitakoak. Etxean,
gehienek euskara eta gaztelania erabiltzen dituzte, baina horiek baino gehiago dira
gaztelania hutsean edo gaztelaniaz batez ere jarduten dutenak. Gutxiago dira euskara
hutsean edo batez ere euskaraz egiten dutenak. Lagunarteko hizkuntzako datuak ere
aurrekoen oso antzekoak dira. Datu hauek eta kale-erabileraren neurketakoek garbi
adierazten dute ezagutza eta erabilera ez datozela bat Zarautzen ere, batez ere, helduen
artean.
Ikasleen kopuruak gora egin du azken bost urteetan eta igoera hori udaleko langileei
emandako ikastaroei eta AISA-Harrerakoi zor zaie, batez ere. Gainerako ikasleen kopurua
nahiko egonkorra izan da. 2016-17 ikasturtean ez dugu eman udaleko langileentzako
ikastarorik eta talde bakarra izan dugu AISA-Harreran, hortik dator ikasle galera.
Gure euskaltegiaren ezaugarrietako bat da autoikaskuntzako eskaintza, eta gure ikasleen
erdiek baino gehiagok aukeratzen dute sistema hori euskara ikasteko. Euskaltegiko ikasleen
emaitzak, orokorrean, onak izaten dira, eta antzekoak aurrez aurre eta autoikaskuntzan.
Salbuespenak salbuespen, asistentzia oneko ikasleak izaten ditugu: %90 ingurukoa
autoikaskuntzan, eta %80 ingurukoa, aurrez aurre. Baja kopurua asko alda daiteke urtetik
urtera, baina orokorrean txikiagoa izaten da autoikaskuntzan. Birmatrikulatutako ikasleen
kopurua %40 ingurukoa da autoikaskuntzan eta %30 ingurukoa aurrez aurre. Dena den,
normala da autoikaskuntzaren aldekoa izatea azken faktoreetako kopurua, sistema
malguagoa izanik, hobeto egokitzen delako ikasleen beharretara.
Gure ustez, inguru euskalduna izateak eta gure artean etorkinak egoteak zerikusi zuzena
dute ikasleen eskaerekin eta euskaltegiaren eskaintzarekin. Alde batetik, zonaldeko
euskaldun-kopurua hain altua denez, B2, C1 eta C2 mailetan dugu ikasle gehien: hiztun
onak, baina alfabetatu gabeak; euskaraz ikasi dutenak, baina euskara-agiririk ez dutenak;
euskara erabiltzeko ohiturarik ez dutenak… Askok etxean eta lagunartean erabiltzen dute
euskara, baina ez beste alorretan. Gehienen helburua tituluren bat eskuratzea izaten da; oso
gutxi dira beste arrazoiren batengatik etortzen direnak. Horrek, askotan, larritasuna eta
frustrazioa eragiten ditu, bai ikaslearengan eta bai irakaslearengan.
Bestetik, A1, A2 eta B1 mailetan ikasle gutxiago ditugu lehen aipatutako goi-mailetan baino:
A1 eta A2 mailetan erdiak baino gehiago etorkinak dira. Herrian euskara asko entzuten
delako etortzen dira gehienak, eta jakin beharko luketela sentitzen dutelako. Hasieran, oso
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motibatuta ibiltzen dira, baina aurrerago zailagoa izaten da motibazio horri eustea, kalean
euskaraz hitz egin gabe ere ondo moldatzen direla ikusten dutelako. A1 eta A2 mailetako
ikasleen tipologiak gure eskaintza moldatzera eraman gaitu. Dagokion tokian azalduko
zehatzago, baina hitz gutxitan esanda, erabaki dugu bi maila horiei bi ikasturte oso
eskaintzea aurrez aurre, talde horietan matrikulatzen diren ikasleen erdiak baino gehiago
atzerritarrak edo Euskal Herrian oso urte gutxi daramatzaten penintsularrak izaten direlako,
eta horrek, gure ustez, zaildu egiten duelako ikasturte bakarrean lortzea A2 maila. Gainera,
gure euskaltegian, oso gutxi dira euskara bigarren hizkuntza gisa ikasten duten ikasleak,
ikasprozesua hasieratik euskaltegian hasi eta amaitzen dutenak, alegia. Askoz ere ikasle
gehiago ditugu eskolan, etxean edo kalean ikasi dutenak. Ikasle horietako batzuk eta
euskaltegian A1 eta A2 maila egin dutenak B1 mailan elkartzen dira, eta oinarria ondo
finkatu ezean, topo egin beharrean talka egiten dute, euskaltegian ikasitakoen kaltetan,
betiere.
Eskaera eta eskaintza akademikoa
Eskaera
Ikastereduak

Ikasleak guztira
Aurrez aurrekoak %
Kopurua
Autoikaskuntza %
Kopurua

2012-2013
282
43,26
122
56,74
160

2013-2014
299
45,48
136
54,52
163

2014-2015
322
46,89
151
53,11
171

2015-2016
359
48,19
173
51,81
186
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40
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54,52

43,26

45,48
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51,81
48,19
38,24

Aurrez aurrekoak
%
Autoikaskuntza %

30
20
10
0
20122013

20132014

20142015
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20162017

Bost urteetako batez bestekoa
Ikasleak guztira
1534
Aurrez aurrekoak %
44,72
Kopurua
686
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2016-2017
272
38,24
104
61,76
168
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Autoikaskuntza %

55,28
848

Kopurua

45%

Aurrez aurrekoak %
Autoikaskuntza %

55%

Ikasleak mailaka
Hasiera maila
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201
202
401/411
501

2012-2013
41
21
27
12
16
15
9
6
5
3
3
3
52
38
29
1

2013-2014
71
7
18
15
19
15
4
7
3
1
2
4
47
49
32
2
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2014-2015
52
28
15
5
12
21
10
3
10
2
0
4
60
44
53
3
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40

107
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30
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20
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10

112

0
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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Abiapuntua
A0A0 (%)
Kopurua
A1A0 (%)
Kopurua
A1A1 (%)
Kopurua
A2A1 (%)
Kopurua
A2A2 (%)
Kopurua
B1A2 (%)
Kopurua
B1B1 (%)
Kopurua
B2A2 (%)
Kopurua
B2B1 (%)
Kopurua
B2B2 (%)
Kopurua
C1B1 (%)
Kopurua
C1B2 (%)
Kopurua
C1C1 (%)
Kopurua
C2C1 (%)
Kopurua
Z0 (%)
Kopurua

2015-2016
15,04
54
1,95
7
4,46
16
3,90
14
1,11
4
4,46
16
5,29
19
0,28
1
13,37
48
3,62
13
2,23
8
16,71
60
6,41
23
6,13
22
15,04
54
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2016-2017
11,40
31
3,68
10
5,88
16
4,78
13
2,57
7
4,41
12
6,25
17
0
0
14,34
39
5,51
15
0
0
24,63
67
5,51
15
9,93
27
19,85
3
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A0A0 (%)
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10
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5
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0
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Euskal Herrira azken bost urteetan etorritako kanpoko ikasleak mailaka
Hasiera maila
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103
104

20

105

15

106
107

10

108

5

109

0
2012-2013

2013-2014
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Abiapuntua
A0A0
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2015-2016
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3
1
1
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5
1
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2012-2013
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1

Udaleko langileak
Ivap
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Jubilatuak
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2
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2
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2
1
9
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Udaleko langileak (%)
Kopurua
Aisa (%)
Kopurua
Jubilatuak (%)
Kopurua

0,35
1
5,67
16
8,87
25

0
0
12,37
37
8,36
28

9,63
31
9,94
32
8,39
27

16,71
60
7,52
27
6,69
24

10,29
28
3,31
9
8,09
22

18
16,71

16
14
12,37

12
10
8
6

8,87

8,36

9,94
9,63
8,39

5,67

10,29
7,52
6,69

4

Udaleko langileak
(%)
Aisa (%)

8,09
Jubilatuak (%)
3,31

2
0

0,35
20122013

0
20132014

20142015

20152016

20162017

Eskaintza
Gure euskaltegiaren eskaintzak honako faseak izan ditu: 1982-1983 ikasturtetik 1997-1998
ikasturtera bitarte, euskaltegiak HABEren diru-laguntza lortzeko baldintzak betetzen
zituzten taldeekin bakarrik egin zuen lan. 1998-1999 ikasturtetik aurrera bide berriak
zabaldu genituen, baina ezin izan genuen geratu aurrez aurreko taldeen beherakada. 20042005tik aurrera, autoikaskuntza eskaintzearekin batera, ikasle kopuruari eustea eta ikasle
gehiago erakartzea lortu genuen, baina ez aurrez aurreko taldeei esker, autoikaskuntzari
esker baizik. 2010-2011 urteaz geroztik, autoikaskuntza sistemaren bidez, Europako
Erreferentzia Markoko maila guzti-guztiak eskaintzen ditugu eta lortu dugu aurrez aurre eta
autoikaskuntzako sistemen nolabaiteko oreka. Horretan lagundu dute Aisako ikastaroek eta
udaleko langileenek.
Gaur egun, aurrez aurreko eta autoikaskuntza bidezko ikastaroak eskaintzen ditugu
HEOCeko maila guztietan. Dena den, orain arte behintzat, C2 maila autoikaskuntza bidez
bakarrik eman dugu.
B1, B2 eta C1 mailak egiaztatzeko aurrez aurreko ikastaroak 200 ordu ingurukoak izaten dira
eta ez dira egunerokoak; izan ere, astean hiru egunetan (astelehen, astearte eta ostegun)
etortzen dira ikasleak, egunean 2 orduz, guztira 6 ordu astean. Goizean (9:30-11:30),
arratsaldean (16:00-18:00) eta gau partean (18:00-20:00) eskaintzen ditugu ikastaroak, baina
azkeneko urteetan goizekoetan matrikulatu izan da jende gehien. Arratsaldeko taldeak ez
dira urtero sortzen, eta gauekoek urteren batean egin dute kale, baina normalki izaten ditugu
bat edo bi.
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A1 eta A2 mailetako taldeak ere baditugu, astean 8 ordukoak, astelehenetik ostegunera.
Talde hauek 250 ordu ingurukoak izaten dira. Goizean (9:30-11:30), arratsaldean (16:0018:00) eta gau partean (18:00-20:00) eskaintzen ditugu hauek ere, baina azkeneko urteetan
goizetan eta gauetan izan ditugu.
Jubilatuen bi talde izaten ditugu, 130 ordu ingurukoak. Astean bitan etortzen dira eskoletara,
astean lau orduz. Talde bat euskalduntzekoa da, goizetan (10:00-12:00) etortzen dira ikasleak
asteazken eta ostiraletan eta une honetan B1B1 mailan dabiltza. Beste taldea euskaldun zahar
alfabetatu gabeek osatutakoa da, B2B1 mailakoa. Astearte eta ostegunetan etortzen dira
15:00etatik 17:00etara.
Aurrez aurre, baina HEOCetik kanpo, AISA-Harrera ikastaroa eskaintzen dugu, Udaleko
Immigrazio Zerbitzuarekin elkarlanean. 60 orduko ikastaroa izaten da hiru egunetan
(astelehen, astearte eta ostegun), astean sei orduz. Urritik Gabonak bitarte eskaini izan
baditugu ere, ohiko taldeetarako izan zitezkeen ikasleak kentzen zizkigula egiaztatu
ondoren, urtarriletik martxora eta martxotik ekainera eskaintzea pentsatu dugu. Urteen
arabera, talde bat edo bi izan ditugu, goizez (10:00-12:00) edo/ eta gau partean (18:30-20:30).
Udaleko hainbat langilerentzako ikastaro laburrak (12-20 ordu) ere eman izan ditugu azken
urteetan. Horien helburua lanerako behar dituzten hizkuntza baliabideak eskaintzea da, eta
langile multzo jakin batzuei zuzendutakoak dira (administrariak, teknikariak,
udaltzainak…). Hainbat astetan, astean bitan (lau ordu astean), euren lanorduetan etortzen
dira euskaltegira. Euskara Departamentuarekin koordinatuta antolatutako ikastaroak dira,
HEOCetik kanpokoak.
Azkeneko bi ikasturteetan, DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroa izan dugu.
Ikasleak astean bitan etortzen dira, ordubeteko saioetan. Arratsaldez izaten dira saioak
17:00etatik 18:00etara. Lehenengoa akademikoagoa izaten da, eta bigarrena ludikoagoa. Hiru
mailatan banatzen ditugu ikasleok: etorri berriak, ezer gutxi dakitenak, alegia; zertxobait
dakitenak; eta moldatzen direnak. Ikastaro hau HEOCetik kanpokoa da eta Udaleko Euskara
departamentuarekin eta ikastetxeekin batera antolatzen dugu.
Zarauzko Udal euskaltegian hamabi ikasturte daramatzagu autoikaskuntza bidezko
ikastaroak eskaintzen. HEOCeko maila guztiak eskaintzen ditugu: A1, A2, B1, B2, C1 eta C2.
Udaleko hainbat langile ere trebatzen ditugu sistema honen bidez.
Azken urte hauetan irakaskuntzan indarra hartu duen Moodle erabiliz, EuskaraOn, gure
euskaltegi birtuala, jarri dugu sarean. Ikasleen arteko elkarreragina bultzatzeko hain egokiak
diren foroak eta txatak bertatik egiteko eta ikasleak elkarlanean aritzeko aukera eskaintzen
du; aldi berean, hizkuntza ikasteko behar dituen baliabideak web gune horretan esku-eskura
jarri dizkiogu ikasleari, denak leku batean, batetik bestera bila ibili beharrik gabe: asteroko
unitatea, mintzasaioetarako materiala, ariketa osagarriak, hiztegiak, gramatika, aldizkariak...
Liburuen txokoa izeneko atala ere badugu. Bertan, ikasle nahiz irakasleek irakurtzen
dituzten liburuen berri ematen dute. Ikasleentzat oso erreferentzia egokia da beste ikasleek
irakurritako liburuei buruz zer esaten duten jakitea.
190 orduko ikastaroak eskaintzen ditugu ikasturtean zehar, eta 70 ordukoak udan.
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Ikasleek etxean bospasei ordu lan egiteko adina material jasotzen dute. Boga eta unitateez
gain, tutoretzak eta mintzasaioak ere eskaintzen dizkiegu. Tutoretzetako ordutegia ikasleek
aukeratzen dute, tutorearekin adostuta. Mintzasaioetakoa euskaltegiak ezartzen du, ikasleen
nahi eta beharrak kontuan hartuta.
A1 eta A2 mailetan, Boga ikastaroaz gain, ikasle bakoitzak bere tutorea izaten du Bogan eta
EuskaraOnen landutakoaz aritzeko. Tutoretzak astero izaten dira, eta ordu beteko iraupena
izaten dute. Tutoretza hauetan, lehenengo ordu laurdenean ikasleek izan dituzten arazo eta
zalantzak argitzen dira, eta gainerako denbora mintzamena lantzeko erabiltzen da.
Mintzamena prestatzeko EuskaraOn euskaltegi birtualetik astero landu behar duten unitatea
jaisten dute eta gero tutorearekin landu. A1eko ikasleek ez dute taldeko mintzasaiorik
egiten, baina mintzamena erruz lantzen dute. A2 mailaren erdi aldean edo amaieran dauden
ikasleekin astean ordu beteko mintzasaioa antolatzen dugu, normalean goizez, 10:00etatik
11:00etara.
B1, B2 eta C1 mailetan ere, ikasle bakoitzak bere tutorea izaten du EuskaraOnen jarritako
unitateetan landutakoaz aritzeko. Horrez gain, e-mailez edo telefonoz ere egiten dituzte
kontsultak. Euskaltegira etorri ezin direnei tutoretzak Skype bidez egiteko aukera ere
eskaintzen diegu. Tutoretzez gain, astero mintzasaioak izaten dituzte, ordu eta erdikoak eta
horiek prestatzeko materiala Moodle plataforman sortu dugun EuskaraOn euskaltegi
birtualean jartzen dugu. Mintzasaioetara etorri ezin diren ikasleei, mintzamena landu
dezaten, grabazioak egiteko eskatzen diegu. Mintzasaioen ordutegia aldatu egiten da urtero,
baina maila bakoitzeko bi edo hiru talde osatzen saiatzen gara, goizean, arratsaldean eta gau
partean, ikasle guztiek aukera izan dezaten eta txandaka lan egiten dutenek ere parte har
dezaten.
Hainbat urtetan C2 maila prestatzeko taldeak osatzen saiatu bagara ere, ez dugu lortu, eta
hainbat ikasle maila hori prestatzeko aukerarik gabe geratu zaizkigu. Hori dela eta, 2011ko
uztailean eskatu genion HABEri, lehenengo aldiz, C2 maila on line eskaintzeko baimena, eta
ordutik urtero eskatu dugu. Hauxe da gure eskaintza:
-Ikasturte osoko ikastaroa. Ikastaro honetan aukera izango du ikasleak C2 mailako edukiak
lantzeko (190 ordu) eta proiektua burutzeko (15 tutoretza). Ikasle hauek asteroko tutoretzak
dituzte eta ez dute mintzasaiorik. Mintzamena tutoretzetan lantzen da. Ahozko eta idatzizko
ekintza komunikatibo bana ekoiztera bideratutako unitate didaktikoak dira jarduna
antolatzeko ardatz, eta horiek ere EuskaraOnen jartzen ditugu ikasleentzat eskuragarri.
-Bigarren urteko ikastaroa. Honako ikasleek egin dezakete ikastaroa: 1. ikastaroa egin, eta
lehenengo deialdia gainditu ez dutenek; edo 1. ikastaroa egin, eta proiektua egin ez dutenek.
Ikasle horiek hamabostean behin izango dituzte tutoretzak, urriaren 15etik ekainaren
amaierara bitarte, eta unitateak egin beharko dituzte. Proiektua egin ez badute, proiektua
egingo dute.
- Udako ikastaroa. HABEren egiaztatze-proba prestatzekoa da, eta 1. ikastaroa egin eta
lehenengo deialdian azterketa gainditu ez edo egin ez duenarentzat izango da. Hainbat
unitate izango ditu eskura EuskaraOn Moodle plataforman, eta astean ordubeteko tutoretzak
egingo dira.
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-IVAPeko 4.HE atera nahi duten ikasleentzako ikastaroak C2ko urte osoko ikastaroaren
ezaugarri berak ditu, baina azterketan eskatzen zaizkien komunikazioak, iritzi-artikulua
eta gutuna, jorratzen dira bereziki. Ikasle horietako batzuek proiektua egiten dute, eta beste
batzuek ez.
Udaleko langileen trebakuntza ere egiten dugu autoikaskuntza bidez. Ikasle horientzat,
HEOCen lan-esparruari dagozkion helburuak moldatu ditugu euren lan-jardunetara eta
bakoitzak bere lanean egin behar dituenak lantzen ditugu, ahoz zein idatziz. Jakina,
entzumena eta irakurmena ere jorratzen ditugu. Euren beharren arabera, astero edo
hamabostero izaten dituzte tutoretzak, eta horietan lantzen dira lau trebetasunak.
Ikasleak taldekatzea
Aurrez aurreko taldeak osatzeko, ikasleen maila eta aukeratzen duten ordutegia izaten
ditugu kontuan, baita gutxieneko ratioa ere, jakina. Ikasturte hasieran etortzen diren ikasleek
ordutegia aukeratu dezakete, baina ikasturtea hasita etortzen direnek, euren mailaren
arabera, martxan dagoen talde batean sartu behar dute. Autoikaskuntzako ikasleek eurek
aukeratzen dute tutoretzetako ordutegia, baina mintzasaioetakoa euskaltegiak eskainitakoen
artean hautatu behar dute. Ikasturtea hasita etortzen badira, bajaren bat izan duen irakasleak
libre dauzkan orduetara moldatu behar izaten dute.
Euskaltegira lehenengo aldiz etortzen diren ikasle guzti-guztiei egiten diegu lau
trebetasunak neurtzeko proba, eta hori erabiltzen dugu ebaluazio-diagnostikoa egiteko.
Aurrez gurean aritu diren ikasleei ez diegu probarik egiten, aurreko ikasturtean lortutako
mailatik abiatzen dira, eta ikastaroa hasi eta hilabeteren buruan jasotzen dizkiegu ebaluaziodiagnostikoa egiteko lau trebetasunen laginak.

Elkarte eta erakundeekin elkarlana
Zarauzko Udala UEMAko kide da, eta 2013ko otsailaren 27ko osoko bilkuran onartu zuen
“Zarauzko Udalean hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak” izeneko txostena. Irizpide
horien arabera jokatzen du euskaltegiak. Hizkuntza-paisaia erabat da euskarazkoa, baita
ordenagailuen konfigurazioa eta aplikazioak ere. Euskaltegiko ahozko eta idatzizko barne
harremanak euskaraz izaten dira. Ezer gutxi dakiten ikasleekin bakarrik hitz egiten dugu
gaztelaniaz, eta gero eta gutxiago ikasleek ikasi ahala. Dena den, idatzizko harreman batzuk
elebietan izaten dira A1 eta A2ko ikasleekin: inprimaki zenbait, barne araudia eta
horrelakoak. Publizitate kanpainak elebietan izaten dira, euskaraz ez dakitenak erakarri
behar ditugulako, baina beti lehenesten dugu euskara. Prentsa-oharrak eta iragarkiak
euskaraz jartzen ditugu euskal prentsan, eta elebietan erdaldunean. Prentsaurrekoak
euskaraz egiten ditugu. Beste administrazioekin euskara hutsean funtzionatzen dugu, baita
Udal barnean ere. Matrikula garaian erabiltzen dugu gehien gaztelania, euskaraz ez dakiten
pertsona asko artatu behar izaten ditugulako. Hala ere, ulertzen duen guztiari egiten diogu
euskaraz.
Askotan eskatu badugu ere, ez daukagu euskaltegirako berariazko kanpo-ekintzak
antolatzeko aurrekonturik. Dena dela, badugu Udalak edo herriko elkarteek antolatzen
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dituzten hainbat ekitalditan ikasleekin batera parte hartzeko ohitura. Horrez gain, hainbat
ekimenetan hartzen dugu parte.
Mintzalaguna programa
Urola Kostako Udal Elkarteak antolatutako mintzalaguna egitasmoan parte hartzen dugu.
Egitasmo honetan Zarauzko Udal Euskaltegiaz gain, Urola Kostako AEK euskaltegiak eta
Zumaia, Orio, Zarautz eta Getariako Euskara Zerbitzuek hartzen dute parte. Proiektuak urte
osoan irauten du, AEK-k kudeatzen du eta gainerako erakundeok jarraipen batzordea
osatzen dugu.
2016-2017 ikasturtean, Urola Kosta eskualdean, 100 bat lagun ibili dira mintzalagun
taldeetan, gure euskaltegiko ikasleak Zarauzkoetan. Zarautzen, 12 talde daude, guztira , 13
bidelagun eta 40 bidelari. Horietatik 15 euskaltegiko ikasleak dira (bidelagun bat eta 14
bidelari) eta 10 ikasle ohiak (3 bidelagun eta 7 bidelari).
DBHko ikasleen euskara indartzeko ikastaroak
DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroa izaten dugu. 24 ikasle ditugu. Ikastaro
hau HEOCetik kanpokoa da, Udaleko Euskara departamentuarekin eta ikastetxeekin batera
antolatzen dugu, eta helburua da ikasleek euskararekin harreman ludikoa izatea eta bere
eguneroko bizitzan txertatzea. Xede hori lortzeko, programazioa joko eta jolasetan
oinarritzen da, baita abesti eta filmetan ere; dena den, Ikasbileko Bagoaz!, eta Primeran eta
Arianeko hainbat jarduera moldatzen ditugu. Ikasleak astean bitan etortzen dira, ordubeteko
saioetan. Lehenengo saioa akademikoagoa izaten da, eta bigarrena ludikoagoa. Hiru
mailatan banatzen ditugu ikasleok: etorri berriak, ezer gutxi dakitenak, alegia; zertxobait
dakitenak; eta moldatzen direnak.
Ikasleentzako diru-laguntzak

Zarauzko Udalak diru-laguntzak ematen ditu euskara ikasteagatik. Zarautzen erroldatuta
dauden eta %80ko asistentzia duten euskaltegiko ikasleak izaten dira horien onuradunak.
Urritik ekainera bitarteko ikastaroetan, matrikularen %75 jasotzen dute; langabetuek, % 100.
Udan, berriz, matrikularen % 50 jasotzen dute eta langabetuek, % 75. Mailaren bat
egiaztatzen dutenek HABEko diru-laguntzak eskatu behar dituzte nahitaez, eta horiek
osagarri izaten dira udalak ematen dituenak.
2016-2017 ikasturtean, urritik ekainera bitarteko 85 ikasleri eman zaie diru-laguntza,% 75.
Horietako 35ek, maila egiaztatzeko azterketaren bat gainditu dutenez, HABEko dirulaguntza eskatzeko aukera ere badaukate. Ikasle horietaz aparte, beste 26 ikaslek ez dituzte
beka eskatzeko baldintzak betetzen, baina maila egiaztatu dutenez, HABEko diru-laguntza
eska dezakete. Udako ikastaroko 6 ikasleri ere eman zaie diru-laguntza, % 75.
Zarautzen erroldatuta ez dauden ikasleek euren udaletan eska ditzakete diru-laguntzak.
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Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin! erronka
Herri batzuetan egin dituzte hizkuntza ohiturak aldatzeko saioak, eta, baliagarritasuna
ikusita, egitasmoa Euskal Herri osora zabaldu nahi dute. Proiektu bat taxutzen ari dira
Euskaltzaleen Topagunea eta Eusko Jaurlaritza. Erronka pertsonala eta kolektiboa uztartu
nahi dituzte hizkuntza ohiturak aldatzeko. Erabilera handitzeko egitasmo bat antolatu dute:
Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin! lelopean, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra egingo
dutena. Zarauzko Udalak ere parte hartuko du, eta hori prestatuko lukeen talde eragilea
antolatzen ari da. Zuzendariak parte hartuko du talde horretan euskaltegiaren izenean, eta
euskaltegiak bat egingo du erronkarekin.
Euskararen Aholku batzordea
Euskararen Aholku batzordean ere parte hartzen du zuzendariak. Batzorde horretan,
Zarauzko Udaleko zenbait zinegotzi, Euskara arduraduna eta normalizatzaileaz gain,
ikastetxeetako ordezkariek, merkataritza eta ostalaritzako elkarteetakoek eta
euskalgintzakoek (AEK, EHE) hartzen dute parte, eta herrian euskararen inguruan egiten
diren jarduerak eta egin beharko liratekeenak aztertzen dira.
Udal Euskaltegiak
Gure euskaltegiak EAEko gainerako udal euskaltegiekin harremana du. Elkarrekin egiten
dugu urteroko propaganda, eta guztion informazioa biltzen duen webgune bat ere badugu,
udaleuskaltegiak.eus, hain zuzen ere. Kanpora begirako harremanaz gain, barrura begirako
antolaketa ere badugu, zuzendari bilerek, batzordeek eta foroek osatzen dutena.
AMIA
Hona iritsita, azpimarratu behar da testuinguruaren deskribapen soilera mugatzeak ez duela
balio handirik, baldin eta ondoriorik ateratzen ez bada. AMIA izan daiteke jasotakoa
islatzeko erreminta egokia, aukera eskaintzen baitu testuinguruak eskaintzen dituen aukerak
eta mehatxuak azaleratzeko, eta testuinguru horretan proiektuaren ahuleziak eta
indarguneak nabarmentzeko.
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Testuinguruak eskaintzen dituen aukerak


Eskolaz kanpo euskaraz aritzeko ingurune egokia da Zarautz.



Administrazioak martxan jar ditzakeen plangintzak eta euskaltegiari onura dakarkiotenak: Urola kostako Udal Elkarteak antolatutako
mintza-laguna programa, edo Euskal Herrian antolatzen ari den Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin! erronka adibidez.



Zarauzko Udalak organigrama berria adostu zuen eta hor Euskaltegiaren egoera hobetu zen, zuzendaria eta 10 irakaslerentzako
lanaldiak adostu baitziren, baita administrariak lanaldia osoa izatea ere.

Testuinguruak izan ditzakeen mehatxuak


Oraingoz ez da gauzatu administraria lanaldi osoan jarduteko erabakia eta horrek kudeaketa-arazoak sortzen dizkigu. Gainera,
funtzionarioak ez diren irakasleak urtez urte izendatu behar dira.



Euskaltegiaren eta ikaslegaien helburuak bat ez etortzea: “titulitisa”, motibazio instrumental huts-hutsa.



Ikasle batzuek berrikuntzen aurrean beldurtu eta baliabide guztiei nahiko etekin ez ateratzea.



Administrazioak ezarri ditzakeen baldintzen menpe egon beharra, barne funtzionamenduarekin bat ez badatoz ere: egiaztagintza, dirulaguntzak, kontratazioa, langileen hautaketa.



Egiaztagintza euskaltegion gain hartu beharrak dakarren lan-karga eta ardura ez kontuan hartzea euskaltegia finantzatzeko orduan.



Habek autoikaskuntzako ratioak ez berrikustea eta gero eta finantzazio txikiagoa izatea.



Egungo lan-egoera dela eta, ikasle asko libre daudelako hasten dira ikasten, eta lana lortu orduko, utzi egiten dute edo asistentzian
asko antzematen dugu. Era berean, txandakako lanak, lanaldi aldrebesak, lan-baldintza eskasak eta abar ere asko nabaritzen ari gara.
ikasle batzuek ezin baitute nahi eta behar luketen seriotasunarekin egin ikastaroa.
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Zarauzko Udal euskaltegiaren indarguneak


Euskaltegiaren 35 urte hauetako lanak sortu duen irudi ona.



Aurrez aurreko eskaintzaz gain, autoikaskuntza zerbitzua eskaintzea. Horrek honako indarguneak sortzen ditu: zerbitzu
pertsonalizatua; material osagarri egokitu eta eguneratua; idazmenaren eta mintzamenaren tratamendu berezitua; bertaratu ezin
direnei Skype bidez tutoretzak etxetik egiteko eta grabaketen bidez mintzamena lantzeko aukera...



Irakasle eta langile talde bikaina; talde-lan emankorra, koordinazio egokia, lankideen arteko komunikazio ona, funtzionamendu
adostua, lan-giro eta motibazioa bikaina. Etengabeko prestakuntza.



Ikasleen balorazio ona.



Kanpo ebaluazioan emaitza onak.



Lokal eta baliabide egokiak.

Zarauzko Udal euskaltegiaren ahuleziak


Euskaltegiko A2 eta A2ko materiala oraindik curriculum proiektura egokitu gabe izatea, eta, horren ondorioz, autoikaskuntzan maila
horietan Boga programa erabili beharra eta horren akatsak zuzendu ezina.



Urtez urteko beharrei egokituz lan egin beharra, hausnarketarako beta handiegirik gabe.



Autoikaskuntzako zerbitzu egokia eskaintzeak dakarren lan-karga eta ordutegi-nahasmendua: tutoretza, zuzenketa eta mintzasaioez
gain, material didaktikoa sortu beharra; Euskara-on euskaltegi birtuala hornitu beharra; teknologia berrietan trebatu beharra;
autoikaskuntzako ikasleen arteko elkarreragina etengabe sustatu beharra.
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Ikaskuntza-irakaskuntza printzipioak
HEOCak hizkuntz erabiltzaile gisa hartzen du ikaslea, eta ikaskuntzarako burujabe. Horrela
izanik, euskararen ikaskuntza-irakaskuntza bi printzipio nagusitan oinarritzen du: gaitasun
komunikatiboan eta ekintzara bideratutako ikuspegian, batetik; eta ikaslearen autonomian,
bestetik. Batarekin zein bestearekin bat egiten dugu.
Ikuspegi horrek ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren erdigunean jartzen du ikaslea eta, aldi
berean, irakasleari kentzen dio gelan izan ohi duen protagonismoa. Ikaslea aintzat hartuta
lan egingo duen irakasleaz mintzo da, funtzio bideratzaileak beteko dituen irakasleaz,
ikaslearen beharrak eta aurrezagutzak ikusi eta beharrok asebeteko dituenaz. Gelako
protagonismoa galtzen du irakasleak, baina ez ikaskuntza-irakaskuntza prozesuarena,
irakaslea baita ikasleak bere helburuak lortzearen gakoetako bat. Irakaslea ikaskuntzaprozesuaren gidari izango da.
Ikasle-irakasle harremana, ordea, bi lagunen arteko hitzarmenetik haratago doa, eta baita
biak biltzen dituen ingurune fisikotik haratago ere, dela ikasgela, dela ingurune birtuala.
Ikaslea euskaltegira etortzen da euskara ikasi eta erabilerarako baliagarri izango zaizkion
tresnak eskuratzera eta ez irakasle jakin batengana. Hortaz, ikaslearekin konpromisoa
euskaltegi osoak hartzen du, lan-taldeko langile guztiek, bakoitzak bere funtzioak egoki
garatzen ditu eta ikasleari zor zaion erantzun bateratua ematen zaio.
Gaitasun komunikatibora eta ekintzara bideratutako ikuspegia
HEOCak dakarrena bere horretan jaso dugu gure curriculumaren printzipioak idazteko..
Europako Erreferentzia Markoaren oinarri psikopedagogikoen baitan, eta hizkuntzen ikaskuntzarako
metodologietan eragina duten zientzien ekarpenen baitan, curriculum honek ikaskuntzaren ikuspegi
komunikatibo, soziokonstruktibista eta ekintzara bideratutakoa du abiapuntu eta ardatz. Ikuspegi
horren arabera, ikaslea edota hizkuntzaren erabiltzailea ekintzak burutzen dituen gizarte-eragilea da
eta horiek hizkuntza-ekintza komunikatiboen bidez gauzatzen ditu. Ekintzak ikasleen interesekoak
izanik, hauek burutzeko beren aurrezagutza eta gaitasun orokor guztiak erabiltzen dituzte ikasleek,
jardun komunikatibo esanahiduna eta esanguratsua bultzatuz. Honela dio Europako Erreferentzia
Marko Bateratuak:
Hizkuntzaren erabileraz hitz egitean, pertsonen ekintzaz ari gara. Horiek, gizabanako eta gizarteeragile izaki, gaitasun orokor batzuk dituzte eta, bereziki, komunikazio-gaitasuna. Hizkuntza-ekintzak
gauzatzeko, gaitasun horiek erabiltzen dituzte, testuinguru, baldintza eta muga desberdinen arabera.
Hala lantzen (ulertzen eta sortzen) dituzte testuak, arlo espezifikoetako gai batzuk garatuz, egokien
irizten dieten estrategiak erabiliz eta atazak gauzatuz. Parte-hartzaileek, jarduera horiek egin ahala,
gaitasunak sendotu edo hobetuko dituzte. Europako Erreferentzia Markoa, 2005: 29. or. (egokitua).
Ekintza komunikatiboa, ikaskuntzaren abiapuntua eta ardatza
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Zer da ekintza komunikatiboa? Ekintza eta komunikatiboa. Bi hitz horiek osatzen dute terminoa.
Lehenengoa –ekintza– mundu sozialari dagokio, eragile soziala edo giza eragilea baita hizkuntzaren
ikasle eta erabiltzaile oro, batetik; eta, bestetik, jarduerak (ez soilik mintzaira-jarduerak) ekintzaesparru baten baitan eta testuinguru jakin batean gauzatzen baitira.
Bigarrena –komunikatiboa– hizkuntzaren munduari dagokio, hizkuntza-ekintzari eta berori gauzatzen
duen testuari. Ekintza komunikatiboa gauzatzen duen testua, ahozkoa zein idatzia, osotasun bat da,
hizkuntza bera bezalaxe. Unitate bat, bloke natural bat. Hala ere, unitate oso eta berezko horretan
unitate txikiagoak ere bereiz daitezke.
Planteamendu komunikatiboaren arabera, gramatikak bereizitako hizkuntzaren unitate txikiek eta
solteek ez baina, benetako komunikazio-unitateek hartu dute tokia ikas-irakaskuntzaren erdigunean.
Bloke natural horiek —ekintza komunikatiboak— izango dira hizkuntzaren ikaskuntzako eta
irakaskuntzako abiapuntu eta helburu, eta ez unitate txikiak.
Bestalde, ekintza komunikatiboa terminoak hizkuntzalaritzaren esparru zehatza gainditu egiten du.
Esaterako, ohartzekoa da nola psikologiak ere —zenbait psikologiak, behintzat (Vygotskyk, adibidez)—
ekintzak hartzen dituen objektutzat; zehatzago, zentzua duten ekintzak (frantsesez, actions sensées;
gaztelaniaz, acciones con sentido); ekintza horien bihotzean dago hizkuntza-jarduera, azken batean
diskurtsoan gauzatzen den hizkuntza-jarduera; eta diskurtso horiek dira, hain zuzen, hizkuntzazientzien objektu nagusia.
Beraz, hizkuntza-ekintza (action langagière; acción lingüística) edo, azken batean, ekintza
komunikatiboaren kontzeptuak bildu nahi ditu psikolinguistika, hizkuntzalaritza, soziologia eta
hizkuntzaren filosofia jakin batzuen —HEOCaren planteamenduarekin bat datozenen— ekarpenak.
Eta, bereganatu ez ezik, sintesi berrian laburbildu.
Hizkuntza —hitz egitea, hizkuntza-ekintza— osotasun bat da, lehen-lehenik. Osotasun hori
aztertzean, zenbait elementu eta osagai bereiz daitezke. Baina osotasuna ez da elementu eta osagai
horien pilaketa eta batuketaren ondorio.
Neurri berean, ekintza komunikatiboa ere osotasun bat da. Baina osotasun dinamikoa. Hiztunak,
hizkuntzaren (euskararen) erabiltzaileak, ekintza gauzatzean testu bat (testu-generoa) sortzen du
testuinguru batean. Testua eta testuingurua: elementu dinamikoak dira biak, hiztunak kontuan
hartuko dituenak, aldian-aldian, ekintza komunikatiboa zuzen eta egoki gauzatuko badu.
Horren guztiaren arabera, helduen euskalduntzearen helburua da ekintza komunikatibo kontaezinak
gauzatzeko trebatzea ikaslea. Baina ikasprozesu batek hasiera eta amaiera izan ohi duenez, eta
ezinezkoa denez ekintza komunikatibo guztiak lantzea ikasgelan zein bestelako ikas-sistemetan, ikasle
autonomoa eta estrategikoa lortzea du helburu helduen euskalduntzeak; egoera eta era askotako
testuingurutan hizkuntza ongi erabiliko duen erabiltzailea, arrakastaz komunikatuko duena.
Autonomia
Ikasle autonomoak badaki bere ikaskuntza-prozesua kudeatzen, hau da: ikaskuntzaprozesua autokudeatzeko gai da, prozesu horren kontzientzia eta kontrola dituelako.
Gainera, ikasteak duen izaera sozialaren jabe da, beste batzuekin eta beste batzuengandik
ikasten du, norbera baino gehiago direnekin, norberaren parean daudenekin eta norbera
baino gutxiago direnekin. Badaki, halaber, berak, bere buruarekin lan eginda eraikitzen
duela jakintza.
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Ikasle autonomoa eta ikasestrategiak
Sarri lotu dugu ikasle autonomoaren kontzeptua ikasteko estrategia batzuen jabe den
ikaslearekin eta, izan ere, badirudi ikasle autonomoak ikasestrategia asko eta askotarikoak
menderatzen dituela.
Sailkatzen hasita, ia-ia autore hainbat sailkapen ditugu, erabilienen artean Rebecca Oxfordena. Oxfordek bi estrategia-mota bereizten ditu, eta mota bakoitzean, hiru azpimota:
Estrategia zuzenak, hizkuntzarekin lotura zuzena dutenak:
 Oroimen-estrategiak, informazio berria gordetzen eta berreskuratzen
laguntzen dutenak: asoziatu, irudiak eta soinuak erabili, modu sistematikoan
errepikatu, eta abar.
 Estrategia kognitiboak, hizkuntz mezuak ulertzen eta ekoizten laguntzen
dutenak: egituratu, aztertu, eta erregulartasunak aurkitu, eta abar.
 Konpentsazio-estrategiak, helburu komunikatibo bat lortzearren hutsuneak
edo akatsak konpontzeko erabiltzen direnak: keinuak eta mimika erabili,
kodea aldatu, zenbait gairi iskin egin, parafraseatu, eta abar.
Zeharkako estrategiak, hizkuntza-elementuekin
ikasprozesua gidatu eta bultzatzen dutenak:

lotura

zuzenik

ez

dutenak,

baina

 Estrategia metakognitiboak, ikasleari ikasprozesuaz jabetzen, ikasprozesua
autoerregulatzen laguntzen diotenak. Ikasleak planifikatu egin dezake zer
estrategia erabiliko duen egoera bakoitzean, estrategiok erabili ditzake,
prozesua kontrolatu, ebaluatu eta egindako akatsak antzeman, eta bildutako
jakintza guztia hurrengo jardunbidean baliatu. Metakognizioan heldua denak
badaki zer lortu nahi duen (zer helburu dituen) eta badaki nola lortu ahal
izango dituen.
 Estrategia afektiboak, ikaslearen emozioak, motibazioak eta jarrerak
bideratzen dituztenak: norberaren sentimenduak ezagutu eta adierazi,
herstura gutxitu, norberaren buruari adore eman, eta abar.
 Estrategia sozialak, elkarreraginaren bidez ikaskuntza errazten dutenak:
galdetu, lagundu, enpatia erakutsi, eta abar.
3- HOBETSITAKO AUKERA METODOLOGIKOAK.
HEOCak ezartzen dituen oinarri metodologikoak
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Zarauzko Udal Euskaltegiaren Curriculuma HEOCak ezartzen dituen oinarrien gainean
eraiki dugu. Hark dakarren printzipioa geure egiten dugu, baita proposatzen duen ildo
metodologikoa ere.
“Curriculum hau axioma honetan oinarritzen da: “hitz egitea hitzen bidez gauzak egitea da, eta eginez
ikasten da egiten”. EGIN da axioma horretan hitz gakoa. Egitea da helburua. Hona helburu nagusia,
beraz: ikasleak zerbait egitera heldu behar du ikasprozesua amaitzean. Eta axioma eta helburu horren
eragile nagusia, berriz, ekintza komunikatiboa da. Izan ere, gaitasun komunikatiboa ekintza
komunikatibotan gauzatzen da.
Ildo metodologiko nagusiak:
1.

Curriculum honek bi ikuspegi nagusi ditu: ikuspegi komunikatiboa eta ekintza-ikuspegia.
Beraz, ikasprozesua xede-hizkuntzaren erabileran oinarrituko da, betiere, ikasleentzat
beharrezko eta interesgarriak diren ekintzen erabileran. Ikasprozesuan...
 ikasestrategiak eta estrategia komunikatiboak baliatuko ditu ikasleak;
 lau hizkuntz trebetasunen garapena integratuko da;
 ekintzak testuinguru jakin batean landuko dira;
 ikasleak ekintza gauzatzeko beharrezko dituen baliabide linguistikoak eskuratzera
bideratuko da ikasprozesua.

2.

Ahozkoaren zein idatziaren ulermen- eta ekoizpen-ekintzak xede edo funtzio jakin batekin
gauzatuko dira.

3.

Baliabide linguistikoak gauzatu beharreko ekintza komunikatiboaren baitan eskuratuko dira.

4.

Ikasgelako dinamikak ikasleen zein irakasle-ikasleen arteko elkarreragina bultzatuko du, eta
ezinbestekoa izango da harreman-sarea, lan-giroa, lankidetza, enpatia, begirunea eta interesa
sortzea.

5.

Ikaslearen interes eta behar komunikatiboetatik abiatuz, ikaslea, batez ere, bide induktibotik
jardutera bideratuko da. Horretarako, garrantzitsua da egoera komunikatiboa sortzea, xedehizkuntzan zer baliabide diren ezinbesteko zehaztea, baliabide horiek zenbait testutan
aurkitzera bideratzea eta horiek landuz behar komunikatiboa asetzea.

6.

Lan-modu honek ikasten ikastea ahalbideratzen du. Irakasleak ikasestrategia eta
komunikazio-estrategiak erabiltzera etengabe bultzatuko ditu ikasleak, komunikatzera
animatuz, bideratuz eta baliabideak eskainiz.

7.

Ikasjarduera ekintza komunikatibotan antolatzea lehenetsiko da. Aukeratutako ekintza
izango da abiapuntu eta helburu, unitate edo sekuentzia didaktikoa antolatzeko, eta horren
baitan aukeratuko dira beharrezko diren baliabide linguistiko, testual, estrategiko eta abar.
Honako sekuentzia hau antola daiteke:
 Ekintza komunikatiboaren aukera eta motibazio-aldia
 Azken ekintzaren zehaztapena.
 Helburuak definitzea (zer jakin eta ikasi behar da ekintza gauzatu ahal izateko?).
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 Edukiak zehaztea: soziolinguistikoak, testualak, linguistikoak eta estrategikoak.
 Eduki soziokulturalak erabakitzea (gaia, alderdi kulturala).
 Ebaluazioa eta autoebaluazioa.
 Materiala: ahozko testuak eta testu idatziak; ikasliburuak; material digitala…
 Iraupena aurreikustea.
8.

Curriculum honetatik erator daitezkeen ikasliburuak eta materialak zabalkunde-elementu
gisa hartu behar dira, eta izan dezaketen edozein izaera preskribatzailetatik urrunduz,
curriculum honetan ezarritako irizpideetara eta ikastaldera egokituko dira.

9.

Ebaluazioa curriculumaren helburu, eduki eta ikuspegiarekin bat etorriko da. Irakasleak,
autoebaluazioa bultzatzeaz gain, informazioa etengabe jasoko du ikastaroan zehar, eta horren
berri emango dio ikasleari, horrek bere aurrerabidea balioetsi eta aztertu dezan.

10. Maila baten amaieran ikasleak bere gaitasun komunikatiboa egiaztatzerik izango badu ere,
horrek ez du baldintzatuko ikaslearen motibazioa. Ikasprozesuaren helburua xede-hizkuntzan
komunikagaitasuna areagotzea izango da".
HEOC, 70-71. or.
Hizkuntza eta ikaskuntzari buruzko ikuspegia
Metodologiaz hausnartzea da geure buruari galdetzea nola lortuko duen ikasleak
aukeratutako helburuak bereganatzea. Hortaz, norberaren estilo didaktikoaz aparte,
helburuak lortzeko ondoen egokitzen den metodologiaren alde egiten dugu, eta horren
arabera aukeratzen ditugu eginarazten ditugun unitateak, erabiltzen ditugun baliabideak,
ikasleekiko gure harremana eta ikasleen artekoa, eskolak antolatzeko modua, behar dugun
denbora… eta horren guztiaren ebaluazioa. Hizkuntza eta ikaskuntzaren ikuspegiak
gidatzen du gure irakasjarduna, eta horren arabera aukeratzen ditugu ikasmaterialak.
Ikuspegi komunikatiboa
Gaitasun komunikatiboaren oinarrian, norbanakoa taldearen barruan eta besteekin
elkarreraginean aritzen denean sortzen den ekintza linguistikoa dago. Gaitasun
linguistikoaren kontzeptua gailendu eta elkarrekintzari begira jartzen gaitu. Gaitasun
komunikatiboak komunitate bateko partaideak beren artean komunikatzen direnean eratzen
dituzten arau linguistiko eta ohitura soziokulturalei erreparatzen die.
Psikolinguistika kontzeptu horri begira teorizatzen hasi zenetik, pedagogiaren ikuspegi
komunikatiboa garatzen hasi zen hizkuntzen ikas-irakaskuntzan. Gaur egun ulertzen da
hizkuntza, hiztunak duen berezko gramatikari esker ez ezik, era guztietako testuinguru
komunikatiboetan murgiltzeari esker ere eskuratu eta garatu egiten dela, eta hizkuntza
behar dugula hizketako ekintzak betetzeko, eta horiek helburu komunikatibo bati begira
burutzen direla (xedea), non prozedura linguistiko eraginkorrena aukeratzen den, nahi dena
lortzeko (estrategia komunikatiboak). Hizkuntzaren gramatikaz eta pragmatikaz ari gara.
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Psikopedagogiatik datozkigun autonomiaren printzipio teorikoek janzten dute ikuspegia,
ikasprozesuari begiratuta:
 Pertsonak ezagutza eta gaitasun berriak bereganatzen ditu aurreko
esperientzietatik eta ezagutzetatik abiatuta eta besteekiko elkarreraginean.
 Ikasgela gizarteko testuinguruetako bat da, ikasteko eta elkarreragiteko lekua;
beraz, ikaslea irakaslea bezain inportantea da.
 Ikasgela da hizkuntzari eta hizkuntza ikasteko prozesuari buruzko hausnarketa
egiteko lekua
 Hausnarketa bultzatzeak kontzientzia pizten du, beraz, autonomia areagotzen
du. Horrela lortzen da “lifelong learning”, bizitza osorako ikaskuntza.
Horren inplikazio metodologikoak aplikatuta:
 Ikasle bakoitzaren esperientziak eta ezagutzak ere badira ezagutza iturri.
 Elkarrizketa eraikitzailea sustatu behar dugu ikasle-irakasleen artean eta
ikasle-ikasleen artean.
 Ikaslea erabakiak hartzera bultzatu behar dugu.
 Prozesu metakognitiboak eta autoerregulatzaileak sustatu behar ditugu.
Ikuspegi komunikatibo honetan, egin da aditz gakoa eta ekintza komunikatiboa egitea helburua.
Beraz, aukeratzen ditugun jarduerek bultzatu behar dute ikaslea ezagutzak, estrategiak eta
trebetasunak erabiltzera, eta erabilera egokitu behar zaio testuinguru jakin batean arau diren
kontsentsu soziokulturaletara, hizkuntzaren erabilera egokia, eraginkorra, koherentea eta
zuzena izan dadin. Gainera, egiten ditugun jarduerek bermatu behar dute ulermena,
adierazpena eta hausnarketa egitea. Orobat, esango dugu darabilgun metodologiak
holistikoa izan behar duela, hau da, ikasprozesuaren ardatzak (edukiak, helburuak ,
metodologia eta ebaluazioa) integratzeko gauza izan behar duela.
Oinarri horiez gain, beste kontzeptu batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Aintzat hartu
behar dugu tarteko hizkuntzaren kontzeptua eta bere ondorio metodologikoa erroreekiko
tratamenduan, zeinaren arabera ikasleak garatzen ari den bere hizkuntza-sistema eratzen
baitu. Ez dugu ahaztu behar ikasleen motibazioa eta interesa piztea gure materialen
diseinuaren bitartez nahiz proposatzen dizkiegun jardueren bitartez eta, horretarako,
benetako dokumentuak erabiltzea.
Ekintza komunikatiboak gauzatzen dituzten testuak izan behar dira ikas-irakaskuntzaren
abiaburu eta jomuga. Horregatik egiten dugu guk testu-ereduen aldeko apustua. Ekintza
komunikatiboen bidez, ikuspegi holistiko batetik heltzen zaio irakaskuntzari, eta, horri
esker, hainbat alderditatik (funtzionala, nozionala, gramatikala, pragmatikoa) landu
daitezke hizkuntz baliabideak.
Ekintza komunikatiboa ardatz
Gure euskaltegiaren printzipio pedagogikoak hauxe izan behar du: hitz eginez ikasten da
egiten. Egin da, beraz, aditz gakoa; ekintza kontzeptua eta helburua, berriz, egitea.
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Printzipio, kontzeptu eta helburu hori ekintza komunikatiboan gauzatzen da. Eta ekintza
komunikatiboa sei elementuk zehazten dute. Horietako bost ekintza garatzen den
testuinguruari dagozkio eta seigarrena hiztunak egiten duenari, alegia, testuari:
 Enuntziatzailea: ekintza
solaskidearekin (rola).
 Enuntziatarioa: ekintza
solaskidearekin (rola).

nork
nork

egiten

duen,

zein

harreman

duen

jasotzen

duen,

zein

harreman

duen

 Nola: ekintza ahoz edo idatziz egiten den.
 Esparrua: ekintza gizarteko zein arlotan garatzen den.
 Xedea: ekintza zein helburu komunikatiborekin egiten den.
 Testu-generoa: ekintzan zer egiten den, zein testu sortzen den.
HEOCean, ekintza komunikatibotan dauzkagu definituta mailaz mailako helburuak.
Horietatik esanguratsuenak hautatuko ditugu, eta egoera erreal konkretu bihurtuko ditugu.
Horiek izango dira gure unitate didaktiko guztietako muina, eta, beraz, sekuentzia didaktiko
osoari zentzua emango diotenak.
Zergatik esanguratsuenak? Kontuan hartu behar dugu bizitza bera ezin dugula
didaktizatu eta gelara edo esparru birtualera eraman; ezinbestean geratuko dira egoera
asko eta asko ikas-irakaskuntzatik kanpo. Dena den, aukeratzen ditugun ekintza
komunikatiboetan estrategia egokiak jarri beharko ditugu ikasleen eskura, beste egoera
batzuetara transferi ditzaten, hau da, erabakimena duten hizkuntza-erabiltzaileak izan
daitezen, aukerak kontaezinak izan baitaitezke, sei elementuetako bat aldatuz gero,
ekintza komunikatiboa beste bat izaten da eta.
Testu-ereduaren beharra
Unitate didaktikoan zein ekintza komunikatibo landuko dugun erabakitzen dugunean,
ekintza hori gauzatuta erakusten duen materiala erabiltzen dugu, grabazioak zein idatzizko
testuak. Ahal dela, errealak: komunikabideetatik, sare sozialetatik, aldizkari, liburu eta
abarretatik hartuak, edo kaleko esku-orrietatik, txarteletatik… Besterik ezean, egoerarako
berariaz sortuak: ikasliburuetatik hartuak, geuk sortuak… Testu horiek bizitzaren egoera
jakin bat islatzen dute, eta ikasteko langai dira. Horietatik ikasiko dute ikasleek, imitatuz eta
inferituz.
Zer ikasiko dute? Ekintza komunikatiboa gauzatzeko beharrezko dutena.
 Eduki soziolinguistikoak. Ekintza komunikatiboa zehazteko proposatu den
gaiaz eta bertan islatzen den kultura-arloaz euskal gizarteak duen ezagutza
soziala ezagutuko dute: delako testuinguruan euskal erabiltzaileak
darabiltzan kontzeptuak, izenak, erreferentziak, gizarte-harremanen adierazle
linguistikoak, adeitasun-arauak, herri-jakintzaren adierazpenak, erregistro-51-
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desberdintasunak eta testuinguruaren elementuek osatzen duten egoeraren
ezaugarriak, hizkuntzaren erabilera egokiari dagozkionak.
 Eduki testualak. Testuaren egitura orokorra aztertuko dute: esaldiak
sekuentzietan antolatzeko, egituratzeko eta ordenatzeko edukiak (plan
orokorra, testu-sekuentziak) eta interaktibotasuna (enuntziatzailearen
inplikazioa enuntziatuan); baita testualizatze-mekanismoak, hizkuntz pasarte
ezberdinak koherentziaz nahiz kohesioz eratzeko erabiltzen direnak
(konexioa, izen- eta aditz-kohesioa), eta ardura enuntziatiboarenak (ahots
enuntziatzaileak eta modalizazioa) ere. Guztiak hizkuntzaren erabilera
koherentea laguntzen duten baliabideak dira eta testuak komunikazioegoerari egokitzeko erabiltzen ditugunak.
 Eduki linguistikoak. Hizkuntzaren erabilera zuzenari dagozkion eduki
fonologiko, ortografiko, morfosintaktiko eta lexikalak dira.
 Eduki estrategikoak. Alde batetik, komunikazio estrategiak jorratuko ditugu:
ekoizpen- eta ulermen-estrategiak. Ekoizpen-estrategiek, batetik, xedea lortze
aldera enuntziatarioen ezaugarriei eta erabilera-esparruari eraginkortasunez
egokitzen laguntzen diote enuntziatzaileari; eta, bestetik, elkarreragin
komunikatiboan sor daitezkeen eragozpenak gainditzen, gaizki-ulertuak
edota kode linguistikoa ondo ez menperatzea, esaterako. Ulermen-estrategiek
testuak egoki interpretatzen laguntzen dute. Ikasestrategiak ikasprozesua
bideratzeko baliabideak dira, kontzienteki erabilita hizkuntza ikastea errazten
dutenak.
Lau eduki-esparruak dira bata bestea bezain garrantzitsuak, den-denak erabiltzen baititu
gaitasun komunikatibo egokia duen hiztunak.
Nola ikasiko ditu? Testu-ereduetatik inferituz, modu induktiboan, irakaslearen
laguntzarekin eta prozedura-agindu egokien bitartez. Prozedurak lortu behar du ikasleek
fokua jartzea azpimarratu nahi den horretan, baina ikasleari utziz, hausnarketa eta
analisiaren ostean, arauak edo konklusioak ateratzeko ardura, mailaren arabera graduatua
eta ikaslearen hurbileko garapen-eremua kontuan hartuta, aurrezagutzetan oinarritua,
alegia. Jadanik ditugun egituren gainean ikasten dugu, baina barneratu dezakeguna
bakarrik; gure egituretatik urrunegi geratzen zaiguna ezin dugu ikasi, ez baita esanguratsua
gure ulermenerako. “Ikastea prozesu aktiboa da. Ikasleak informazioa bildu, berreraiki, hedatu eta
interpretatzen du, eta, beraz, eraikitzen du bere esperientziatik eta jasotzen duen informazio
berriarekin”. (Vygotsky. Teoria konstruktibista).
Ikaslearen autonomia
Teoria konstruktibista oinarri duen planteamenduak ikasleari bere ikaskuntzan eragiteko
esparrua utzi behar dio; ahotsa eta ardura konpartitu behar du irakaslearekin. Azken
muturrean, ikasleak ahalmena ere izan lezake zer eta nola ikasiko duen erabakitzeko.
Erdibide batean, ikasibilbidea irakaslearekin eta taldearekin adosteko aukera izatea nahikoa
izan daiteke ikaslea gustura sentiaraziko duen eta bere ikasketen ardura handiagoa hartzera
bultzatuko duen egoera lortzeko. Ikas-prozesuaren arlo guztietan aplikatu dezakegun jarrera
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da negoziaziorako zabalik egotearena. Lau arlotan, gutxienez, bultzatu dezakegu ikasleen
autonomia: gelako metodologian eta irakasle-ikasleen harremanetan, edukietan (ikas- eta
komunikazio-estrategiak landuz), ebaluazioan eta ikaslearen gelatik kanpoko ikasprozesuan.
Diseinatzen ditugun materialetako prozedurak zehazteko moduak zuzenean eragiten du
ikaslearen inplikazioan. Edukiak eskuratzeko ikasleen eskura baliabideak jartzen baditugu
eta horrekin ikasleak hausnartzera bideratzen baditugu, haien ikasteko tenpusak ari gara
errespetatzen eta, era berean, autonomia bultzatzen inplizituki. Hausnarketa bidean jarrita
dagoen ikasleari errazagoa egingo zaio irakaslearekin ebaluazioa ere partekatzea, eta, beraz,
autoebaluazioa sistematikoki planteatzen dugunean, kontzientziaren bidea ari gara jorratzen
eta errazagoa izaten da ikaslearentzat ikasketaren lorpen-maila identifikatzea eta
irakaslearekin adostea.
Ikasleak, bizitzaren zurrunbiloan murgilduta, gaitz izaten du gelatik kanpo ikasketari ekitea
gela barruko intentsitateaz, baina, behin kontzientzia piztuta, saiatuko da bere ikasprozesua
elikatzen eskura aurkitzen dituen baliabideekin. Eta hor dugu euskaltegiok lan garrantzitsu
bat egiteko esparrua. Gure bitartez, baina gu gabe, ikasleak trebatzen joan daitezen zer
baliabide eskaintzen dugun pentsatu behar dugu. Horietako bat, gaur egungo bizimodutik
banandu ezina jada, teknologia birtuala da. Mundu birtualak aukera asko eskaintzen digu
irakasleoi ikas-irakaskuntza osatzeko, eta ikasleari bere gustuaren arabera ibiltzeko.
Bestalde, herriko normalizazio-dinamikekin eratzen ditugun harremanek ikasleei esparru
errealak eskaintzen dizkiete euskalduntze-sarean parte hartzeko eta bertan eragiteko.
Jakin badakigu autonomia pertsona orok beretzat nahiko lukeen ezaugarria dela, eta
badakigu ez dela egun batetik bestera lortzen. Antzeko hausnarketa erabili behar dugu
ikaslearen autonomiaz dihardugunean. Batetik, ikasleekiko gure lehenengo hartuemanetatik, apurka-apurka sartu behar dugun lanabesa da; eta, bestetik, curriculumean gora
egin ahala, autonomia printzipioak gero eta zorrotzagoa behar du izan.
Elkarreragina
Vygotsky-ren esanetan, ikasleak eremu sozialean ikasten du, ezagutza aplikatuan, beraz,
esanguratsuan. Ikasten dugu jadanik ditugun egituren gainean, elkarreraginetik ateratako
ondorioak barneratzen ditugunean. Elkarreragin soziala zenbat eta handiagoa, orduan eta
buru-prozesu indartsuagoak eta ezagutza handiagoa, eta, hortaz, ekintzarako aukera
gehiago.
Ikasgelan ere garrantzitsua da elkarreragina; horregatik helburua da maila guztietan hainbat
ekintza komunikatibo elkarreraginean gauzatzea. Gainera, aurrez aurreko saioen
metodologian txertatuta dago ikasleak taldean lan egitea, baita talde-lanaren ondorioak talde
handian eta irakaslearekin konpartitzea ere.
Ebaluazioa mugarri
Ebaluazioak berebiziko garrantzia du ikas-prozesu osoan; egindakoaz hausnartzeko aukera
ematen digu eta aurrera begira jartzen gaitu. Ikaslearentzat motibagarria da egindako
aurrerapenez jabetzea, baita dituen hutsuneen kontzientzia hartzea ere, modu horretan
baliabideak har ditzakeelako gabeziak betetzeko. Hausnarketa da sistemarik onena
ebaluazioa egiteko, hausnarketa sistematizatua. Horregatik da ebaluazioa unitate didaktiko
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guztien amaierako eta ezinbesteko etapa. Ikaslearen autoebaluazioa betebeharreko urratsa
ikusten dugu unitatearen amaieran, irakaslearen ebaluazioarekin batera.
Gaitasun komunikatiboa lantzen ari garenez, ebaluazioa ere komunikazioan oinarritu behar
da. Hortaz, autoebaluazio-galdetegietan, unitatean edo sekuentzian landutako ekintzak
egiten edo erabiltzen dituen galdetzen zaio ikasleari, bigarren pertsonan adierazita, eta zein
puntutaraino egiten dituen. Autoebaluazio-orri horiek gorde beharko ditu ikasleak,
proposatzen dugun ebaluazio hezitzaileko erreminta nagusian txertatzeko, ikaslearen
karpetan alegia.
Irakaslearen eta ikasleen rolak

Komunikazioan eratutako proposamena egiten saiatu behar du irakasleak, eta elkarrizketa
erremintatzat hartu, elkarri eraginez, informazioa eskuratu dadin eta ezagutza egituratu.
Ikaslearen partaidetza proaktiboa ahalbidetu behar du. Lan-proposamena testuinguru
partekatuan, taldean eta komunikazioan oinarritu nahi baldin bada, ezinbesteko baldintza
baita eragile izateko aukerak eskaintzea. Ikas-irakasprozesuan, hausnarketan ardaztua
dagoen lan-metodologia hobetsi behar du.
Autonomia gelatik kanpo
Oinarrizko curriculumak gelatik kanpo autonomia garatzeko hainbat ordu ezartzen dio
ikasleari. Baina ikasleari ezarrita badaude ere, irakasleoi dagokigu ikaslea lan horretan
bideratzea eta haren esku baliabideak jartzea, gutxienez erakustea, elkarreraginean eta
autonomian sakon dezan.
Gure euskaltegian literatura sustatu izan da lan osagarri horiek egiteko, ikasleari mailarako
egokiak diren irakurgaiak eskainita, gero, batzuetan, gelan horren jarraipena eginda, edo
beste batzuetan egin gabe. Ikasleak egunkariak eta herri-aldizkariak irakur ditzaten
bultzatzen ditugu, behin maila batera ailegatuta. Herriko mintzalagun taldeetan izena
ematera gonbidatzen ditugu. Zinemara, antzerkira, hitzaldietara joan daitezen, dagoen
eskaintzaren berri ematen diegu. Animatu egiten ditugu Internet erabiltzera, horretarako
ezagunak diren webguneen erreferentziak emanez, eta gelan bertan trebatzen ditugu haien
ezagutzan. Behe-beheko mailetan (A1 eta A2) oinarri-oinarrizko ekintza komunikatiboak
(erosketak, kafea hartu, informazioa eskatu…) ikasgelatik kanpo euskaraz non gauzatu
ditzaketen azaltzen diegu. Ikasle bakoitzari bere profilaren eta beharren arabera aholkatzen
diogu bide bat edo bestea…
Eremu birtuala ikasbide
Gaur egun, hainbat tresna daukagu, gure bitartekaritzaz, ikasleek beren kabuz erabil
ditzaketenak: Internet, sare sozialak, ariketa-biltegiak, elkarlanerako gune birtualak, ikasteko
plataformak (Moodle)... Ikasleak inoiz baino trebatuago daude horrelakoetan, haien
eguneroko bizimoduan baitago txertatuta Internet erabiltzea, eta euskarak ere badu
azpimarratu beharreko presentzia eremu birtualean. Euskararen mundu hori ezagutzen
lagundu behar diegu ikasleei, euskara bakarka zein elkarreraginean praktikatzeko aukerarik
eskaini diezaieke-eta.
Moodle plataforman eratuta daukagu EuskaraOn euskaltegi birtuala, eta ikasleak bertan topa
ditzake:
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 Ariketa-biltegi bat.
 Liburuen txokoa.
 Gai jakin batzuei buruzko web-orrien loturak.
 Ikasgelaren ispilua: gela birtuala, eskolara joaterik izan ez edo materiala
berrikusi nahi dutenentzako gela.
 Elkarreraginean aritzeko lekua: foroak, galdetegiak…
Gelatik kanpo modu autonomoan aritzeko, teknologia digitala ikaslearen esku jartzeak
euskaraz jarduteko eta elkarreraginean sakontzeko aukera gehiago eskaintzen dio ikasleari.
Eta irakasleari lan osagarriak eskaintzeko modua eta aurrez aurreko saioetarako laguntza:
denbora aurreztea, adibidez, materiala aurretik eskegita badago. Ikasleak etxean egin
dezake, esaterako, ideiak bildu, entzun, irakurri...; gelan, berriz, lan zehatzagoak, eta,
beharbada, teknikoagoak (idazlana antolatu, atalak landu...).

4- HEOCA MAILAKA EGOKITZEKO PROPOSAMENA, BAITA MAILA NAHIZ
AZPIMAILA BAKOITZEKO AURREIKUSTEN DEN ORDU KOPURUA ERE.
Egituraketa eta horren irizpideak
Mailak
Zarauzko Udal Euskaltegian ere, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean
bezala, hiru lerrun nagusitan banatu dugu gure irakasjarduera eta lerrunok bina mailatan,
sei guztira:
ZARAUZKO UDAL
EUSKALTEGIKO
CURRICULUMARE
N MAILAK

OINARRIZKO
ERABILTZAILEA

ERABILTZAILE
AURRERATUA

ERABILTZAILE
ADITUA

A1

A2

B1

B2

C1

C2

HASIERAKOA

OINARRIZKOA

INDENPENDENTE
A

AURRERATUA

GAITASUNEZKOA

ADITUARENA
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a) Oinarrizko lerruna. (A1 + A2): Oinarrizko erabiltzailea.
Oinarrizko lerrunaren xedea da ikasleak eguneroko gaiei buruzko euskarazko testu laburrak
ulertzea, eta ahoz zein idatziz –baina gehienbat ahoz–, euskara elkarreraginean erabiltzea,
labur eta sinple, baina egoki eta eraginkor.
A1 maila: Hasierako erabiltzailea.
Maila hau bukatutakoan, ikaslea gai izango da eguneroko harremanetan eta aurrez aurreko
testuinguru ezagunetan beharrezkoak diren hitzak eta esapide sinpleak ulertzeko eta
erabiltzeko, eta baita berehalako premiei lotutako galderei (bere buruaren eta besteren
aurkezpena, eta helbideari, gauzei eta ezagutzen duen jendeari buruzko oinarrizko
informazioa) erantzuteko ere.
A2 maila: Oinarrizko erabiltzailea.
Maila hau amaitutakoan, ikaslea gai izango da egoera ezagunetan kideekin (lagun, senide,
lankide, etab.) aurrez aurreko elkarreraginean gauzen eta pertsonen deskribapenak eta
azalpen errazak egiteko eta ulertzeko, baldin eta bere esperientzia-esparruarekin loturiko
gaiei buruzko informazio-truke erraza eta zuzena eskatzen badute: bere buruari eta familiari
buruzko oinarrizko informazioa, eta erosketei, intereseko lekuei, lanbideei eta abarri
buruzkoa.
b) Lerrun aurreratua (B1+B2): Erabiltzaile aurreratua.
Lerrun aurreratuaren xedea da ikasleak ohiko testuinguru, gai eta egoera ezagunetan
instrukzioak, kontaketa laburrak eta azalpen-testuak ulertzea, eta, ahoz zein idatziz, euskara
zehaztasunez eta eraginkortasunez erabiltzea. ikasleak elkarreraginean, bere lan-esparruko
gaiei buruz, alderdi esanguratsuak eta xehetasunak bereiziz, deskribapenak egitea eta
azalpenak eta iritziak eraginkortasunez ematea ere xede izango da.
B1 maila: Erabiltzaile independentea.
Maila hau burututakoan, ikaslea gai izango da eguneroko testuinguru ezagunetan eta maila
bereko solaskideekin elkarrizketak izateko, gai orokorra eta ohikoa izan eta xedea
informazioa trukatzea denean. Era berean, gai izango da lagunei, senideei eta ikaskideei edo
lankideei instrukzioak emateko, pertsonak eta objektuak labur deskribatzeko eta gertaeren
kontaketa laburrak egiteko. Gai izango da, halaber, bere iritziak labur-labur emateko eta bere
asmoak azaltzeko.
B2 maila: Erabiltzaile aurreratua.
Maila hau bukatutakoan, ikaslea gai izango da aurrez aurre duen solaskideak zein
komunikabideetako esatariak gai orokor nahiz abstraktuei buruz egiten dituen testu
gehienak ulertzeko, eta ongi bereiziko ditu ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. Gai
izango da lagun eta lankideekin ohiko elkarreraginean jariotasunez aritzeko, bai besteak
jakinaren gainean jartzeko, bai iritzia eskatzeko, bere ikuspegia defendatzeko, etab. Ohiko
gai eta egoera ezagunetan adierazpen argiak egingo ditu. Bere lan-esparruko hainbat gairi
buruzko deskribapenak eta azalpenak ere emango ditu alderdi esanguratsuak eta
xehetasunak bereiziz. Bere iritzia ere eraginkortasunez emango du.
c) Adituaren lerruna (C1+C2): Erabiltzaile aditua.
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Adituaren lerrunaren xedea da eremu profesional, publiko zein pertsonalean, ikasleak era
guztietako informazioa euskaraz trukatzeko gai izatea era landu eta jantzian, ahoz zein
idatziz, gaia, solaskidearen jarrera edota euren arteko harreman-maila zeinahi delarik,
hizkuntza-adierazleak estrategikoki erabili eta hizkeraren maila denotatiboa zein
konnotatiboa bereiziz.
C1 maila: Erabiltzaile gaitua.
Maila hau amaitutakoan, ikaslea gai izango da lagunarteko, lan-esparruko eta
komunikabideetako edozein testu (elkarrizketak, eztabaidak, azalpenak) ulertzeko; baita
inguruko herri-hizkeran sortutakoak ere. Eta gai izango da, era berean, lagunarteko
elkarreraginean, lan-esparruan eta komunikabideetan ideiak eta iritziak jariotasunez eta
eraginkortasunez adierazteko. Ongi egituratutako eta osatutako testu argiak eta zehatzak
idazteko gai izango da, ideia nagusiak eta osagarriak bereiziz, eta, oro har, xedea lortzeko
estrategia egokiak aukeratuz. Era berean, bere ikuspuntua luze eta zabal adierazteko gai
izango da, ideia osagarriak eta adibide egokiak emanez.
C2 maila: Erabiltzaile aditua.
Maila hau burututakoan, ikaslea gai izango da norbere espezialitateko nahiz gai
orokorretako testuak ulertzeko, eta egoerari egokituz, zuzen eta zehatz, arrakastaz ekoizteko.
Gai izango da, jariotasun handiz eta zehaztasunez, gauzak adierazteko, baita konplexutasun
handiko egoeretan esanahiaren ñabardura txikiak bereizteko ere.
Azpimailak
Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren mailen azpimailak zedarritu eta
ikas-irakas prozesuen eraketa, jarraipena eta kudeaketa didaktikoaren jarraibideak ezartzen
dituen 2015eko abuztuaren 3ko HABEren zuzendari nagusiaren ebazpenak dio HEOCean
zedarritutako sei gaitasun-mailen ikas-irakasprozesua egituratzeko bereizten direla
azpimailak, bertan emandako irizpide pedagogiko-didaktikoei eta ikasprozesuaren
antolaketa-beharrei egoki eta zuzen erantzuteko. HEOCak berak zehazten dituen hizkuntzatrebetasunetan oinarritzen dira azpimailak, eta trebetasun hartzaileak eta ekoizleak
integratzen dituzte. Ikastaroen ezaugarrien eta ikasbaldintzen arabera, azpimaila horiek
lortu beharreko helburuen adierazle izango dira. Gainera, azpimailok eragiketa-unitate
izango dira helduen euskalduntzearen jarraipen eta kudeaketa didaktikoa eratu eta
burutzeko.
Gure euskaltegian, mailen inguruan antolatuko dugu ikas-irakasjarduna, ez azpimailen
inguruan, salbuespenak salbuespen. Salbuespena C2 maila da, baina ikasleen beharrek
horrelakorik erakusten badigute, aukera zabalduko dugu gainerako mailetan ere. Dena den,
maila jakin bat helburu duten ikastaroetan nahasian egongo dira ebaluazio diagnostikoan
azpimaila ezberdinetan kokatu ditugun ikasleak. Ikasle horietako batzuek maila horretako
ikastaro bakarra nahikoa izango dute dagokien maila lortzeko; beste batzuek, aldiz, maila
bereko bi ikastaro edo gehiago beharko dituzte helburu duten maila lortzeko. Esandakoa
kontuan hartuta diseinatu dugu euskaltegiko materiala, eta horren arabera egin dugu
helburuen eta edukien aukera eta hurrenkera.
C2ko ikastaroan matrikulatzen diren ikasleek bi azpi ikastaro kontratatzen dituzte.
Ikastaroan aukera izaten dute C2 mailako edukiak lantzeko eta proiektua egiteko. Proiektua
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ikasturte berean ala hurrengoan egiteko aukera izaten dutenez, ikasle batzuek lehenengo
urtean edukiak lantzeko unitateak eginda C2C1 azpimaila lortzen dute eta hurrengoan,
proiektua egiten dutenean, C2C2 maila. Dena den, badira C2C2 maila urte berean lortzen
duten ikasleak ere, unitateak eta proiektua eginda, betiere.
Ikastaroak
Gure euskaltegiaren irakasjarduera, oro har, ikaslearen sei gaitasun maila horietakoren bat
eskuratzera bideratua badago ere, xede bereziko ikastaroak ere antolatzen ditugu, nahiz eta
arestian aipatutako gaitasun-helburu orokor horiek bete-betean ez aurreikusi. Horiek
guztiak Zarauzko Udalaren euskara biziberritzeko plangintzan txertatuta daude.
Jubilatuen taldeak. Talde hauek aurrez aurrekoak dira eta HEOCek zehaztutako gaitasunhelburu orokor horiekin bat egiten dute, baina euren adina kontuan hartuta, erritmoa
egokitu behar izaten dugu. Euren mailekin bat datozen unitateak egiten dituzte, baina euren
interes eta gaitasunetara moldatuta.
AISA-Harrera ikastaroa. Udaleko Immigrazio Zerbitzuarekin elkarlanean eskaintzen dugu,
aurrez aurre. Honek ere bat egiten du HEOCeko helburuekin, baina bere iraupena dela eta,
ikasleak ez dira iristen A1 mailako gaitasuna eskuratzera. Batzuek, hala ere, A1A0
eskuratzeko adinako maila erdiesten dute. Gure helburua izaten da horrelako ikastaroekin
Euskal Herrira etorri berriak euskarara hurbildu eta horien ondoren talde arruntetara
erakartzea, baina ez dugu beti lortzen, batez ere, ikasle horien ezaugarriengatik (lanbaldintza kaskarrak, egoera ekonomiko larria…)
Udaleko langileak. Euskara Departamentuarekin koordinatuta antolatutako ikastaroak
eskaintzen dizkiegu udal langileei, batzuk aurrez aurrekoak eta besteak autoikaskuntza
bidezkoak. Aurrez aurrekoak ikastaro laburrak izaten dira, langile multzo jakin batzuei
zuzendutakoak (administrariak, teknikariak, udaltzainak…). Euren lanorduetan etortzen
dira euskaltegira eta lanerako behar dituzten hizkuntza baliabideak eskaintzea izaten da
helburua. Autoikaskuntza bidez, Udaleko langileen trebakuntza egiten dugu. Ikasle
horientzat, HEOCen lan-esparruari dagozkion helburuak moldatzen ditugu euren lanjardunetara eta bakoitzak bere lanean egin behar dituenak lantzen ditugu. Dagokien
hizkuntza eskakizuna egiaztatzera ere etortzen dira hainbat langile, baina horiek beste ikasle
guztien tratamendu bera izaten dute.
DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroa. Ikastaro hau guztiz da HEOCetik
kanpokoa, ikasle horietako askok ez baitauzkate 16 urte. Udaleko Euskara
departamentuarekin eta ikastetxeekin batera antolatzen dugu. Hiru mailatan banatzen
ditugu ikasleok: etorri berriak, ezer gutxi dakitenak, alegia; zertxobait dakitenak; eta
moldatzen direnak. Helburu bikoitza du ikastaro honek, akademikoa eta ludikoa.
Moduluak
Ikasturte hasieran eskaintza zabalagoa egiten badugu ere, honakoak dira azken urteetako
moduluak.
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Aurrez aurrekoak.
A1 eta A2 mailak eskuratzeko ikastaroak: urritik ekainera, astean 8 orduko moduluak
ditugu, astelehenetik ostegunera, bi ordu egunean.
B1, B2 eta C1 mailak lortzeko ikastaroak: urritik ekainera, 6 ordu astean, hiru egunetan,
egunean bi ordu.
Jubilatuen taldeak: urritik ekainera, astean bitan, egunean bi ordu, astean 4 ordu.
AISA-Harrera ikastaroak: urtarriletik martxora edo apiriletik ekainera, astean hiru
egunetan, egunean bi ordu, astean 6 ordu.
DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroa: azarotik maiatzera. Astean bitan,
egunean ordubete, astean 2 ordu.
Udaleko langileak: hainbat astetan, astean bitan, egunean bi ordu. 4 ordu astean.
A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak lortzeko udako ikastaroak: uztailean, egunean lau ordu eta
erdi, 22 ordu eta 30 minutu astean.
Autoikaskuntza.
A1 eta A2 mailetan, urritik ekainera edo lau hilabeteko moduluetan, tutoretzak astero izaten
dira, eta ordu beteko iraupena izaten dute. A1eko ikasleek ez dute taldeko mintzasaiorik
egiten, baina A2ko ikasleekin astean ordu beteko mintzasaioa egiten dugu. A1en eta A2n,
Bogan egiten dutena eta unitatea kontuan hartuta, astean bost orduko lana eskatzen zaie
ikasleei.
B1, B2 eta C1 mailetakoek, urritik ekainera edo lau hilabeteko moduluetan, hamabosteroko
ordubeteko tutoretzez gain, astero mintzasaioak izaten dituzte, ordu eta erdikoak B2 eta
C1ekoek eta bi ordukoak B1ekoek. Moodle plataformako EuskaraOneko unitateak egiteko,
astean bost ordu behar izaten dituzte.
A1 eta A2 mailak lortzeko udako ikastaroak, uztailean eta irailean, ordubeteko zazpi
tutoretza eta aurkezpeneko beste bat, guztira zortzi. Bogan egin behar duten lanaz gain,
astean bost orduko lana. Udan Boga gehiago egiten dute, abuztuan horrekin jarduten dira
eta.
B1, B2 eta C1 mailak lortzeko udako ikastaroak: uztailean eta irailean, ordubeteko zazpi
tutoretza eta aurkezpeneko beste bat, guztira zortzi. Zazpi unitate horiei dagozkien
mintzasaioak, aurrez aurrekoak edo grabazio bidezkoak eta seina orduko zazpi unitate.
Gainera, abuztuan ere lan egin dezakete, azterketa ereduak landu, tutoreek emandako
ariketak egin, etab.
Udaleko langileen trebakuntza, urritik ekainera, euren beharren arabera, astero edo
hamabostero izaten dituzte tutoretzak. Ikasle hauek euren lan-jardunetara mugatzen dira eta
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bakoitzak bere lanean egin behar dituenak lantzen ditugu lanorduetan. Oso ikastaro
pertsonalizatuak direnez, ikasle bakoitzari egokitutako moduluak dira.
C2ko ikasturte osoko ikastaroa. Ikastaro honetan, ikasleek urritik ekainera, astero izaten
dituzte tutoretzak eta C2 mailako edukiak lantzeko unitate didaktikoak, bosna ordukoak,
dira jarduna antolatzeko ardatz. Ikasleek proiektua egin behar badute, aurrez aipatutako
tutoretzetako 15 baliatuko dituzte horretarako. Proiektua egiten ematen dituzten orduak
bakarkako orduak dira, eta hori ikasleen araberakoa da. Batzuek denbora gehiago behar
izaten dute eta beste batzuek gutxiago.
C2ko bigarren urteko ikastaroa. Ikastaro honetan, ikasleek urritik ekainera, hamabostean
behin izaten dituzte tutoretzak. Proiektua egin ez badute, proiektua egingo dute, eta egina
baldin badute, C2ko edukiak birpasatzeko unitateak eta azterketa eredua lantzekoak, bost
ordukoak.
C2ko udako ikastaroa. HABEren egiaztatze-proba prestatzekoa da, uztailean eta irailean,
proiektua gaindituta daukaten ikasleek hainbat unitate izango dituzte eskura EuskaraOnen
eta astean ordubeteko tutoretzak egingo dira, zortzi guztira. Ikasleek eurek erabakiko dute
zenbat unitate egin, ikasturtean landu dituzten guztiak izango dituzte eskura.
IVAPeko 4.HE atera nahi duten ikasleentzako ikastaroa. Ikastaro honetan, ikasleek urritik
ekainera, astero izaten dituzte tutoretzak eta C2 mailako edukiak lantzeko unitate
didaktikoak, bosna ordukoak, dira jarduna antolatzeko ardatz. Dena den, azterketan
eskatzen zaizkien komunikazioak, iritzi-artikulua eta gutuna, jorratzen dira bereziki. Ikasle
horietako batzuek proiektua egiten dute, eta beste batzuek ez. Ikasleek proiektua egin
behar badute, aurrez aipatutako tutoretzetako 15 baliatuko dituzte horretarako. Proiektua
egiten ematen dituzten orduak bakarkako orduak dira, eta hori ikasleen araberakoa da.
Batzuek denbora gehiago behar izaten dute eta beste batzuek gutxiago.
Zehaztutako egituraketaren arabera aurreikusitako ordu-kopurua eta horren irizpideak.
Mailak eta azpimailak
Atal honetan jarritako ordu kopuruak zehazteko, euskaltegiaren testuingurua, ingurunean
dauden beharrak eta ikasleen ezaugarriak aztertu eta hartu ditugu kontuan.
Aurrez aurreko taldeak
A1 hasierako erabiltzailearen maila lortzeko, 125 irakastorduko prozesua aurreikusten da
HEOCen, betiere, ikaslearen abiapuntua kontuan izanik. Horiez gain, ikasleak bakarlanean
eta erabilera askean beste 75 ikastordu jardun beharra aurreikusten da. Gure euskaltegian,
maila horretako taldeentzat 260 ordu inguru aurreikusten ditugu. Maila horretan gure
euskaltegian matrikulatzen diren ikasleetako asko (%79,41, 2015-2016 ikasturtean eta %55,5,
2016-2017an) atzerritarrak edo Euskal Herrian oso urte gutxi daramatzaten penintsularrak
izaten direnez, horrek zaildu egiten du horiek bakarlanean jardutea, denbora eta baliabide
falta dutelako, askotan lan asko egin behar izaten dutelako eta euren etxeetan jende asko bizi
delako edo besteren etxeetan bizi direlako… Erabilera askean jarduteko ere zailtasunak
dituzte, dela mailagatik, dela bertako jendearekin harreman gutxi samar dutelako, dela erdal
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giroa dutelako inguruan edo herriak eskaintzen dituen baliabideak ezagutzen ez dituztelako.
Hori dela eta, jardun askean eta bakarlanean egin beharreko orduak euskaltegirako
jardunera ekarri ditugu. Horregatik programatzen ditugu abestiak, liburuen irakurketak,
eskolaz kanpoko irteerak…
A2 oinarrizko erabiltzailearen maila lortzeko, 200 irakastorduko prozesua aurreikusten du
HEOCek, baldin eta A1 mailaren atalasetik abiatuta baldin bada. Horiez gain, ikasleak
bakarlanean eta erabilera askean beste 100 ikastordu jardun beharra aurreikusten da. Gure
euskaltegian, A2 maila eskuratzeko 260 ordu inguru aurreikusi ditugu, maila honetan ere
gure euskaltegian matrikulatzen diren ikasleetako asko atzerritarrak edo Euskal Herrian oso
urte gutxi daramatzaten penintsularrak direlako. Maila honetan jardun askean eta
bakarlanean egin beharreko orduak betetzeko baliabide gehiago dituzte, autonomia garatu
dutelako, eta gainera mintzalaguna programa eskaintzen diegu ikasleei.
B1 erabiltzaile independentearen maila lortzeko, 250 irakastorduko prozesua aurreikusten
du HEOCak, baldin eta A2 mailaren atalasetik abiatuta baldin bada, eta horiez gain, ikasleak
bakarlanean eta erabilera askean beste 150 ikastordu jardun beharra. Gurean, ordea, maila
hori eskuratzeko aurrez aurreko ikastaroak 200 ordu ingurukoak izaten dira. Dena den,
ikasleek, euskaltegian bakarlanerako programatutako jardueretan, idazlanak egiten hain
zuzen ere, gutxienez 70 ordu eman behar dituzte, eta horiei gehitu behar zaizkie ikasleek
beraiek hautatutakoak eta asteko unitatea klaseetan amaitzeko denborarik izan ez denean
irakasleak agintzen dizkienak. Maila honetatik aurrera, Zarautzek erabilera askerako aukera
handiak eskaintzen ditu, berariaz ikasleentzat antolatuak (mintzalaguna programa) zein ez
(hitzaldiak, antzerkia, tailerrak…). Gainera, guztiz ez bada ere, herriko zerbitzu gehienetan
egin daiteke euskaraz. Maila honetan elkartzen dira eskolan, kalean edo etxean ikasi duten
ikasleak eta euskaltegian ikasi dutenak. Ikasle horietako askoren motibazioa instrumentala
izaten da sarri, B1 egiaztatu nahi edo behar izaten dute lanerako. Horrek askotan ekartzen
du talde ez homogeneoak izatea (gaztelaniaz ikasi duen euskal hiztun petoa, ikasketa maila
apalekoa eta inoiz euskaraz idatzi gabekoa, baina bere lanerako B1 egiaztatu behar duena,
edo etxean, kalean edo eskolan ikasi duen euskara gutxi erabiltzegatik trakestuta daukan
ikaslea, euskara ikasteko prozesua euskaltegian egin duena, etab.), baina ezin dugu sortu
tipologia bakoitzerako ikastarorik, beraz, bakarra sortzea erabaki dugu eta denek ikastaro
bera egitea, baina bakoitzaren beharretara moldatuta. Horretarako ikasleak bakarlanean eta
erabilera askean erabili behar dituen orduak baliatzen ditu irakasleak, bakoitzari landu
behar duena gomendatzeko. Ikasle batzuek ikastaro bakarrean lortuko dute euren helburua,
beste batzuek bi beharko dituzte eta bakarren batek baita hiru ere. Hori dela eta, gure
unitateek helburu eta egiteko bertsuak baldin badituzte ere, gaiak eta jarduerak ezberdinak
izaten dira hiru ikasturtetan. Horrela lortzen dugu ikasle guztiengana iristea. Maila horretan
matrikulatzen ditugu abiapuntua A2A2 eta B1A2 duten ikasleak. Kontuan hartu behar da
ikasle hauetako batzuek ahozko ulermenean eta mintzamenean izan dezaketela B1, baina ez
irakurmenaren eta idazmenean, hau da, euskaraz alfabetatu gabeak dira. Horrelakoak ez
ditu kontuan hartzen HEOCak, baina guk kontuan hartu behar izaten ditugu.
B2 erabiltzaile aurreratuaren maila lortzeko, 350 irakastorduko prozesua aurreikusten da,
baldin eta B1 mailaren atalasetik abiatuta baldin bada. Horiez gain, ikasleak bakarlanean eta
erabilera askean beste 250 ikastordu jardun beharra aurreikusten da HEOCean. Gurean,
ordea, maila hori eskuratzeko aurrez aurreko ikastaroak 200 ordu ingurukoak izaten dira.
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Dena den, ikasleek, euskaltegian bakarlanerako programatutako jardueretan, idazlanak
egiten hain zuzen ere, gutxienez 70 ordu eman behar dituzte, eta horiei gehitu behar zaizkie
ikasleek beraiek hautatutakoak eta asteko unitatea klaseetan amaitzeko denborarik izan ez
denean irakasleak agintzen dizkienak. Horrez gain, Zarautzek erabilera askerako aukera
handiak eskaintzen ditu: hitzaldiak, antzerkia, ikastaroak, tailerrak… Gainera, guztiz ez
bada ere, herriko zerbitzu gehienetan egin daiteke euskaraz. Gure euskaltegian, gutxi izaten
dira maila honetan B1 mailaren atalasetik abiatzen diren ikasleak, hau da, euren
ikasprozesua euskaltegian egin dutenak. Ikasle gehienen abiapuntua B2B1 izaten da, eta
horietako gehienentzat nahikoa izaten da ikasturte bakarra; horren adierazle da, esaterako,
2016-2017 ikasturtean %63,16k egiaztatu izana B2 maila. Kontuan hartu behar da ikasle
horietako askok etxean edo eskolan ikasi dutela euskara, eta trebetasun hartzaileetan ez ezik,
mintzamenean ere izan dezaketela B2 maila euskaltegira etortzerako, idatzian egiten dute
kale. Horrelakoak ez ditu kontuan hartzen HEOCak, baina guk kontuan hartu behar izaten
ditugu. Ikasle guztiengana iristeko, maila honetako gure unitateek helburu eta egiteko
beretsuak dituzten arren, gaiak eta jarduerak ezberdinak izaten dira hiru ikasturtetan. Ikasle
gehienek ikastaro bakarrean lortuko dute euren helburua, batzuek, ordea, bi beharko dituzte
eta bakarren batek baita hiru ere; horregatik hartu dugu maila bereko unitateak hiru urtetan
ez errepikatzeko erabakia.
C1 erabiltzaile gaituaren maila lortzeko, 400 irakastorduko prozesua aurreikusten da
HEOCen, baldin eta B2 mailaren atalasetik abiatuta baldin bada. Horiez gain, ikasleak
bakarlanean eta erabilera askean beste 350 ikastordu jardun beharra ere aurreikusten da.
Gurean, ordea, maila hori eskuratzeko aurrez aurreko ikastaroak 200 ordu ingurukoak izaten
dira. Dena den, ikasleek, euskaltegian bakarlanerako programatutako jardueretan, idazlanak
egiten hain zuzen ere, gutxienez 70 ordu eman behar dituzte, eta horiei gehitu behar zaizkie
ikasleek beraiek hautatutakoak eta asteko unitatea klaseetan amaitzeko denborarik izan ez
denean irakasleak agintzen dizkienak. Horrez gain, Zarautzek erabilera askerako aukera
handiak eskaintzen ditu: hitzaldiak, antzerkia, ikastaroak, tailerrak… Gainera, guztiz ez
bada ere, herriko zerbitzu gehienetan egin daiteke euskaraz. Gure euskaltegian, maila
honetan elkartzen dira B2B2 abiapuntua dutenak (%18, 30, 2016-2017 ikasturtean) eta C1B2
abiapuntua dutenak ( %81,70 2016-2017 ikasturtean). Horietako batzuek ikastaro
bakarrarekin lortuko dute euren helburua, beste batzuek bi beharko dituzte, tartean B2B2
abiapuntua dutenak, eta bakarren batek baita hiru ere. Hori dela eta, maila honetan ere, gure
unitateek helburu eta egiteko bertsuak baldin badituzte ere, gaiak eta jarduerak ezberdinak
izaten dira hiru ikasturtetan.
Autoikaskuntza
A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak eskuratzeko ikasturte osoko autoikaskuntzako modulu guztien
ordu kopurua bera da: 190 ordu. Autoikaskuntzako ikasleen ikasprozesua autonomoagoa
da, bakoitzaren maila edo azpimailatik abiatuta eta ikasleak egiten duen lanaren arabera
lortuko ditu ezarritako helburuak ikasturte bakarrean, bitan, hirutan, lautan, etab.
HEOCaren arabera, C2 Erabiltzaile adituaren maila lortzeko, 200 orduko ikastaroa egin
beharko dute ikasleek. Horiez gain, bakarlanean eta bere espezialitateari dagokion proiektua
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garatzen eta lantzen ikasleak beste 500 lanordu jardun beharra aurreikusten da. Gure
euskaltegian C2ko ikastaroan matrikulatzen diren ikasleek bi azpi ikastaro kontratatzen
dituzte. Ikastaroetako batean aukera izaten dute C2 mailako edukiak lantzeko (190 ordu), eta
bestean proiektua burutzeko 15 tutoretza eta bakarkako lana. Horretan emango duen ordu
kopurua ikasle bakoitzak erabakitzen du, ez euskaltegiak. Bi ikastaroak ikasturte berean ala
bitan egiteko aukera izaten dute. Proiektua egiten ematen dituzte bakarlaneko ordu
gehienak, ikasleen arabera gehiago edo gutxiago.
Ikastaroak
Jubilatuen taldeek 130 ordu inguru ematen dituzte eskoletan, euren adina kontuan hartuta,
erritmoa egokitu behar izaten dugulako.
AISA-Harrera ikastaroa 60 orduko ikastaroa izaten da, horrela ezarrita baitauka HABEk.
Udaleko hainbat langilerentzako ikastaro laburrak, 12-20 ordu. Horien helburua lanerako
behar dituzten hizkuntza baliabideak eskaintzea denez eta euren lanorduetan etortzen
direnez, Udalari ez zaio komeni ikastaro luzeagoak eskaintzea, eguneroko lanaren
antolaketan eragingo lukeelako.
DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroa 50 ordu ingurukoa izaten da. Eskola
bukatu eta gero etortzen dira ikasleak eta eskolaz kanpoko jarduera gehiago ere izaten
dituztenez, ez da komeni gehiegi kargatzea.

5- HEOCAK ZEHAZTEN DITUEN HELBURU ETA EDUKIEN AUKERA ETA
HURRENKERA, EUSKALTEGIAREN ETA IKASLEEN BEHARRETARA
EGOKITUTA.
Hautaketa-irizpideak.
Gure euskaltegian aurrez aurre eta autoikaskuntzako eskaintzak ditugu, eta bietan erabiltzen
ditugu guk sortutako unitateak. 2011-2012 ikasturtean, autoikaskuntzako ohiko

eskaintzari Europako Erreferentzia Markoko A1, A2, B1, B2 eta C1 mailei C2a gehitu
genion, eta horrek maila horretarako materiala sortzera behartu gintuen. Ordura
arte, Ikasbileko materiala eta A1, A2, B1, B2 eta C1 mailetarako merkatuan dauden
hainbat ikasliburuetatik hartutako materiala atonduta moldatzen ginen, baina C2
mailarako ez zegoen ezer. Maila hori emateko gaikuntza-ikastaroa egin zuten lau
irakaslek eta horien bidez zabaldu zen unitateak ekintza komunikatiboen inguruan
antolatzeko ideia. Eta autoikaskuntzako C2 mailarako unitateak prestatu ondoren
hasi ginen gainontzeko mailetarako unitateak egiten, eta horiek ekintza
komunikatibotan ardazten. Gu hasteaz bateratsu ekin zion HABEk HEOCa
eztabaidatzeko prozesuari eta gure esku izan genuen HEOCaren lehen zirriborroa.
Eta horrek, jakina, lana erraztu zigun, HEOCean mailaz maila definitu diren
helburuak gaitasun komunikatibo jakin baten adierazpen baitira, eta ekintza
komunikatibo zehatzen bidez adierazi dira bertan. Hizkuntza-erabiltzailearen
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gaitasun komunikatiboa testuinguru eta baldintza jakinetan adierazten da, eta
ekintza komunikatibotan gauzatzen. Horregatik, helburu den gaitasun
komunikatiboa definitzean, mailaz maila, zein ekintza gauzatzeko gai izango den
zerrendatu da, adieraziz ekintza komunikatiboaren testuingurua (ekintzan parte
hartzen dutenen harreman mota, xedea eta erabilera-esparrua) eta testu-generoa.
Guk horiek guztiak kontuan izan ditugu gure unitateak sortzeko, Baina ikasprozesu
batek hasiera eta amaiera izan ohi duenez, eta ezinezkoa denez ekintza
komunikatibo guztiak lantzea, horietako batzuk hautatu ditugu mailaz maila.
Ekintzak ikasleen interesekoak izatea eta jardun komunikatibo esanahidun eta
esanguratsuak izatea hobetsi dugu. Hala, ikasleek lantzeko (ulertzeko eta sortzeko)
testu-ereduak eskaini dizkiegu, beraien hurbileko gai batzuk garatuz, egokien irizten
diegun hizkuntza-ekintzak gauzatzeko.
C2, C1, B2 eta B1 mailetako unitateak ditugu eginda. C2 eta C1 mailetan bat datoz
HEOCak markatutakoarekin, baina B1 eta B2 mailetan, pixka bat urrundu liteke
HEOCetik, batez ere, gure ikasleen tipología kontuan hartu dugulako. B1 mailan
matrikulatzen ditugu abiapuntua A2A2 eta B1A2 duten ikasleak. Kontuan hartu
behar da ikasle horietako batzuek ahozko ulermenean eta mintzamenean izan
dezaketela B1, baina ez irakurmenaren eta idazmenean, hau da, euskaraz alfabetatu
gabeak dira. B2 mailan ere aintzat hartu behar da ikasle askok etxean edo eskolan ikasi
dutela euskara, eta trebetasun hartzaileetan ez ezik, mintzamenean ere izan dezaketela B2
maila euskaltegira etortzerako, baina idatzian egiten dute kale. Horrelakoak ez ditu

kontuan hartzen HEOCak, baina guk kontuan hartu behar izaten ditugu. Hori dela
eta, gure unitateetan, B1 eta B2 mailetan HEOCean baino gehiago lantzen dugu
idazmena, betiere, mintzamena alboratu gabe.
Ikasle guztiengana iristeko, C1, B2 eta B1 mailetako gure unitateek helburu eta egiteko
bertsuak dituzten arren, gaiak eta jarduerak ezberdinak izaten dituzte hiru ikasturtetan.
Ikasle gehienek ikastaro bakarrean lortuko dute euren helburua, batzuek, ordea, bi beharko
dituzte eta bakarren batek baita hiru ere; horregatik hartu dugu maila bereko unitateak hiru
urtetan ez errepikatzeko erabakia.
Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea unitateak autoikaskuntzarako prestatuak daudela,
eta irakasleek moldatu egiten dituztela aurrez aurreko taldeetara egokitzeko.
A1 eta A2 mailetarako unitaterik ez dugu prestatu oraindik, beraz, maila horietarako jarri
ditugun taulak udal euskaltegiok elkarlanean egindako curriculumetik atera ditugu.
Horregatik ekintza komunikatiboak balizkoak dira, eta ez dago horiei lotutako jarduerarik.
Datozen ikasturteetarako lana izango da maila horietako helburu eta edukiak unitateetara
ekartzea.
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Helburuak eta edukiak mailaz maila eta horien hurrenkera
A1 maila
A1 MAILA
(hasierako erabiltzailea)
Entzumena
Eguneroko
harremanetan, gai izango da
ahozko testu laburren gaia eta
komunikazio-asmoa
identifikatzeko, aurrez aurreko
elkarrizketetan hitzak eta
esapideak ulertzeko nahiz
edukiari buruzko hipotesiak
egiteko, baldin eta solaskideak
argi eta oso mantso hitz egiten
badio erregistro estandarrean.
Era berean, berehalako
premiei lotutako galderak,
argibideak eta oharrak ulertuko
ditu, betiere etenaldi, keinu eta
irudiz laguntzen badira.

Irakurmena

Mintzamena

Idazmena

Gai izango da
eguneroko harremanetan sarri
erabiltzen diren testu
laburretako gaia eta
komunikazio-asmoa
identifikatzeko, hitz eta esapide
sinpleak ulertzeko eta aurreikus
daitekeen informazio zehatza
antzemateko; horretarako,
testuen (mezu labur, ohar sinple,
zerrenda eta kartelen)
testuingurua eta irudiak
baliatuko ditu.

Aurrez aurreko
elkarreraginean gai izango da
eguneroko bere oinarrizko behar
komunikatiboei erantzuteko,
parte-hartze laburrak, baina
egokiak eta ulergarriak egiteko.
Horretarako, hitzak eta
oinarrizko esapideak baliatuko
ditu, baita etenak, keinuak eta
birformulazioak ere.

Gai izango da mezu eta
testu laburrak idazteko
(zerrendak, inprimakiak, ohar
laburrak, postalak), testuingurura
egokituz eta ereduak oso
hurbiletik jarraituz; baliabideen
kontrola oso mugatua izango du.
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A-1

Gaia

1- DATU
PERTSONALAK:
Izena, helbidea,
adina, sexua,
egoera zibila,
lanbidea,
jaioteguna…

Ekintza
komunikatiboak
(ahozkoa zein
idatzizkoa)
Ikasle bakoitzak,
egokitu zaion
ikaskidea talde
handiaren aurrean
aurkeztea.

Helburuak

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, ahoz,
lagunartean nahiz
senideen artean bere
buruaren eta
bestearen
aurkezpena egiteko:
izena, herria, adina,
helbidea, telefonoa,
lanbidea…

Testuingurua
eta xedea
Testuingurua
Xedea:
-Agurtzea.
-Nork bere
burua aurkeztea.
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide
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Testu-generoa
Edukiak:
Zein kultura eduki/erreferentzia?
Zein adierazpide testual? (plan
orokorrak, kohesioa…)
Zein adierazpide linguistiko?
Testu-generoa:
Pertsonen aurkezpen laburra:
nor den, non bizi den, lantokia,
helbidea,
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Fonologia:
-Euskararen bokalak eta
kontsonanteak
-Euskararen fonema txistukariak:
/tz/, /tx/, /ts/, /z/, /s/, /x/
-Ortografia:
- Euskararen alfabetoa
-Galde- zein harridura-ikurra
-Lexikoa: gaiari dagokiona
-Morfoxintasia:
-Deklinabidea (Mugatu singularra,
plurala eta mugagabea)
Absolutua NOR
Inesiboa NON
-Izena (Arruntak eta bereziak)
-Galdetzaileak (Nor, nongoa)
-Izenordainak:

Zein komunikazio
estrategia?
Zein ikasestrategia?
Komunikazio
estrategiak
Plangintza:
-Beste hizkuntza
batean espresatzen
hastearen
garrantziaz jabetzea,
komunikaziobeharrak asetze
aldera eta
hizkuntzarekin
entseatze aldera.
Gauzatzea:
-Aurretiko
ezagutza guztiak
baliatzea (orokorrak,
beste hizkuntza
batzuen gainekoak
edota euskararen
gainekoak).
Ikasestrategiak

Ebaluaziotresnak
Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Pertsona-izenordainak:
ni, zu, gu…
-Erakusleak:
hau/hori/hura/hauek/horiek/haiek
-Zenbakiak: (0-100)
-Indikatiboko orainaldia:
NOR: izan, bizi izan
-Aspektu puntukaria:
naiz, bizi naiz
-Perpaus bakuna: galderazkoa.
(Galdegaia galderazko
perpausetan)
Kultura erreferentziak:
Gizarte-eraketa: izen-abizenak.

2- DATU
PERTSONALAK:
Izena, helbidea,
adina, sexua,
egoera zibila,
lanbidea,
jaioteguna…
HEZKUNTZA:
Ikasketak,
ikasgela,
ikastetxea,
irakaslea, ikaslea,

EuskaraOnen
plataforman
aritzeko izena eman
fitxa osatu, eta
ondoren profilean
zeure burua
aurkeztea.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, idatziz,
postaletan, posta
elektronikoetan, txat
mezuetan eta
oharretan bere
buruaz eta besteez
oinarrizko
informazioa
(bizitokia, ohiturak,
zaletasunak eta abar)

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Datu pertsonalei
buruzko
informazioa
eskatzea eta
ematea.

Ulermena:
-Oinarrizko jarraibideak,
inprimakiak edota fitxa bat
betetzean, galde-sorta bati
erantzutean.
Ekoizpena:
-Inprimakiak, txantiloiak bete

Esparrua:
Akademikoa

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
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Hizkuntzaren
ikasprozesuaz
jabetzea
-Hizkuntzaren
ikaskuntzan, oro
har, eta, baita beste
hizkuntza
batzuetakoan ere,
esperientzia
positiboak eta
negatiboak aztertu
eta alderatzea.
Motibazioa.
Elementu
efektiboen
kontrola:
-Euskara ikasteko
motibazioa
adieraztea.
Estrategien eremua
garatzeko lanmetodologia
ezartzeko garaian,
badira kontuan
izateko moduko
aldagaiak:
-Ikasleen arteko
ezberdintasunak.
-Ama-hizkuntzatik
egin dezaketen
gaitasun
estrategikoaren

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
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gurasoak…

eskatzeko eta
emateko ezagunei
eta ezezagunei.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagunezezagun

Aurreko atalekoez gain:
-Aldaketa fonetikoak:
-Bustidura
-Gortze-prozesua: bdg/ptk
-Intonazioa: izen-abizenak, lekuizenak...Perpaus baku-naren
intonazioa
-Ortografia:
-R-ren aurrean bokala mailegu
zaharretan: arropa, errege...
-NB eta NP grafiak
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Kultura erreferentziak:
Gizarte-eraketa: izen-abizenak.
-Txikigarriak: Xabi, Eli..
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transferentzia.
--Hizkuntzainputaren egituraketa
didaktikoa.
-Estrategien ezagutza
eta prozedurak
uztartzea;
erabilgarritasuna
bermatzea.
-Alderdi
metakognitiboa
garatzen doan
heinean, zenbait
ikasle prest egon ez
arren, prozesuaren
ardura pixkanakapixka-naka beren gain
hartzea.
-Gaitasun
estrategikoaren
ebaluazioa
deskribatzaile
hauetan oinarrituz
bideratuko da:
-Ikaslearen
estrategiaerrepertorioaren
zabalera maila.Burutu beharreko
ekintzarekiko
erabilitako estrategien
egokiera maila.
-Eraginkortasun

ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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3- LEKUA ETA
NORABIDEA:
Ibilbideak,
norabideak
zehaztea, tokiak
deskribatzea…

Aldez aurretik
taldean adostutako
esapideak kontuan
hartuta, telegrama
jokoan arituko dira,
eta tarteka (ez beti)
beste modu batean
adieraztera
behartuko dute
elkar, ez ulertuarena
eginez.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, ahoz,
ezagunen artean
esapide jakinak
erabiltzeko,
solaskideari
ulertu ez diola
adierazteko.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
-Zerbait dagoen
edo baden
galdetu eta
erantzutea.
-Laguntza,
gauzak eskatzea

Ulermena:
-Aurrez aurrekoak:
-Hitz eta esapide errazak

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide

Ekoizpena elkarreraginean:
Pertsonen aurkezpen laburra:
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren funtzioetan maiz
erabiltzen diren adirerazleak
(Barkatu, begira, aizu, zer?, berriro
mesedez...)
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Determinatzaile mugatzaileak:
-Erakusleak:
hau, hori, hura,
hauek, horiek, haiek
Kultura erreferentziak:
Garraioak: -Aireportuak. Trenbide-sare nagusiak. -Itsas
portuak. -Errepide-sare nagusiak. -
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maila estrategien
erabileran. -Ikaslearen
kontzientziazio maila
estrategien erabileran.
KOMUNIKAZIOESTRATEGIAK
-Plangintza: -Behar
dena aurreikus-tea,
mezua arrakastaz
emateko. Ereduak
bilatzea.
-Gauzatzea: -Hitz
bakoitzean geratu
beharrean, enuntziatu
osoak atzema-ten
ahalegintzea.
-Ebaluatzea: -Ongi
ulertu den alderatzea
eta egiaztatzea.
-Ulertzen ez duena
azaltzea.
Adierazpenerako
-Plangintza: -Behar
dena aurreikus-tea,
mezua arrakastaz
emateko.
-Gauzatzea: Oroimenean
iltzatutako esaldiak
baliatzea.
-Ebaluatzea eta
zuzentzea:

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Hiri-garraioa, hiriarteko garraioa
eta ibilbide luzeko garraioa.

4- NORBERAREN
EZAUGARRIAK:
familia, gustuak,
izaera, itxura....
HEZKUNTZA:
Ikasketak, ikasgela,
ikastetxea,
irakaslea, ikaslea,
gurasoak…
INGURUMENA:
eguraldia...

-Euskaltegiko kafemakinaren aurrean
egoten direnean,
zein taldetan, zein
mailatan, nola
etortzen diren, nola
sentitzen diren
...adieraziz
elkarrizketa
gauzatuko dute,
binaka edota
hirunaka jarrita.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai
izango da, ahoz,
ezagunekin topo
egitean esaldi
sinpleak erabiliz
konplimenduzko
solasaldietan
parte hartzeko,
norbait agurtuz,
eskerrak emanez,
norbait nola
dagoen galdetuz,
zorionduz,
barkamena
eskatuz/emanez

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Ulermena:
Berdinen arteko
-Aurrez aurrekoak:
elkarrizketa
-Hitz eta esapide errazak
burutzea
Ekoizpena elkarreraginean:
aurkezteko
-Pertsonen aurkezpen laburra
xedez.
Esparrua:
Ikasleartekoa

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide
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Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Deklinabidea: mugatu

elkarreraginean,
ulertua izan den
kontrolatzea
(keinuak, erreakzio
edo erantzunen
arabera)
-Ahoskera: Euskararekin hartueman ahalik eta
handiena izatea, izan
jakinaren gainean,
izan oharkabean.
-Zereginak: Norberaren
ikaskuntza-premia eta
interesak adieraztea.
Komunikazioestrategiak
-Plangintza:Edukiaren inguruan
hipotesiak egitea,
egoeratik, gaitik edo
testuingurutik
abiatuta.
-Gauzatzea:-Testua
aztertu eta datu
konkretuak soilik
aztertzea, helburua
hori bada.
-Ebaluatzea:-Mezua
argitzen ahalegintzea,
hainbat eratara.
-Hitz eta esamolde

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
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eta abar.

singularra, mugatu plurala eta
mugagabea
Ergatiboa NORK
Datiboa NORI
Genitibo leku-denborazkoa
NONGO
-Galdetzaileak: -Nor (nork, nori,
noren, norekin) //-Zer (zerk)//Non (nongoa) //-Noiz//Nolakoa// -Nola//
-Determinatzaileak
-Mugatzaileak: -Artikuluak:
– Zehaztuak (-a/ -ak)
Zehaztugabeak (bat/
batzuk)
-Adberbioak
-Leku-adberbioak: hemen, hor,
han…
-Modu-adberbioak: gaizki, ondo...
-Indikatiboko orainaldia: Aspektu
puntukaria:
-NOR: egon//NOR-NORK: ukan
Kultura erreferentziak:
Familia: kontzeptua eta egitura
-Etxea, etxekoak.
-Lotura motak: ezkontza zibila,
elizazkoa…
-Familia motak...
-Ahaidetasunak.
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berriak atxikitzea eta,
horien erabilera
egiaztatze aldera,
erabiltzea.
-Intonazioa: -Arretaz
entzutea, tonu eta
intonazio ezberdinak
bereizteko..
Ikasestrategiak
Hizkuntzaren
ikasprozesuaz
jabetzea:
-Norberak hizkuntza
ikasteko moduaz
“uste” duena
gainerakoekin
alderatzea; baita
ikaslearen eta
irakaslearen rolaz eta
hutsegiteen ondorioez
ere.

horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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5-ETXEA:
Etxebizitza motak,
gelak, altzariak,
etxeko tresnak eta
apaingarriak,
etxeko animaliak…

Etxeko leku bat
deskribatuko dute
gainerako
ikaskideek zein den
asma dezaten.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, lagunei edota
senideei, hitz edo
esaldi sinpleak
erabiliz, mezu bat
idazteko horiek
eskatutako
informazio bati
erantzunez:
norbait edo
zerbait nolakoa
den, tokiren bat
non dagoen eta
abar.
Ahoz ere horixe
eskatutako
informazio bati
erantzuteko gai
izango da: norbait
nolakoa den,
tokiren bat non
dagoen eta abar.
Eta besteek esan
edo idatzitakoak
ere ulertuko ditu.

Testuingurua
Xedea:
-Pertsonak,
lekuak eta
gauzak
deskribatzea:
zerbait nolakoa
den, non
dagoen…

-Maiorazkoa edo premu-eskubidea
Testu-generoa:
Ulermena:
-Lekuen deskribapen sinpleak
Ekoizpena elkarreraginean:
-Mezu laburrak (posta
elektronikoa, SMS mezuak,
postalak, oharrak)
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Enuntzaiatzaile- -Deklinabidea
Mugatu singularra, mugatu
enuntziatario
plurala eta mugagabea:
harremana:
-Genitiboa NOREN
Ezagun-ezagun
-Perpaus bakuna
-Adierazpen-perpausak
-Galdegaia baiezko perpausetan
-Galdegaia ezezko perpausetan
-Adberbioak: postposizioen bidez
osatuak: -Noren eskatzen dutenak:
-(r)en gainean, azpian, aurrean,
atzean, barruan...
-Adjektiboa: -Errepikapenaren
bidezkoa: txiki-txikia…
-Determinatzaileak:
-Zenbatzaile zehaztuak: Ordinalak: (lehena, bigarrena…)
Esparrua:
Lagun artekoa
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Komunikazioestrategiak
Plangintza: Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak…)
-Norberaren
ezagutzak eta
esperientziak abian
jartzea, zer irakurri
edo entzun behar den
aurreikusteko.
-Ikaskideekin eta
euskal hiztunekin
ahoz eta idatziz
komunikatzeko
interesa agertzea.
-Gauzatzea: -Ereduei
erreparatu eta
jarraitzea.
-Lehenik eta behin,
komunikazio asmoa
atzematen
ahalegintzea, eta,
ondoren, alderdi
konkretu
garrantzitsuagoei
erreparatzea.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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-Izenordain mugagabeak:
– Zerbait, norbait, zerbaitek,
norbaitek, zerbaiti, norbaiti
-Inor ez, ezer ez, inork ez

-Ebaluatzea: -Gaizkiulertuak zuzentzeko
laguntza eskatzea.
Ikasestrategiak

6- LEKUA ETA
NORABIDEA:
Ibilbideak,
norabideak
zehaztea, tokiak
deskribatzea…

Ikaskideari
euskaltegitik zure
etxera joateko
ibilbidea adieraziko
diozu, ahoz eta
idatziz, aitzakia bat
dela medio.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagunei edo senideei
ohar eta mezu labur
eta errazak idazteko,
asmoen berri eman
edota zerbait
eginarazteko eta
besteek idatzitakoak
ulertzeko
Ahoz toki batera
joateko ibilbidea
egiteko gai izango da
eta besteek
esandakoak
ulertzeko

Testuingurua
Xedea:
Informazioa
ematea eta
eskatzea
Esparrua:
Ikasleartekoa

Kultura erreferentziak:
Etxebizitza:
-Etxe mota ohikoenak herri eta
hirietan.
- Etxe-bizitzen batez besteko
neurria eta altzari mota ohikoenak.
- Etxebizitzetako gelak .
-Etxebizitza eskuratzeko bideak:
jabegoa, alokairua...
Testu-generoa:
Ahoz:
-Ibilbideen deskribapen sinpleak
Ekoizpena elkarreraginean:
-Mezu laburrak (posta
elektronikoa, SMS mezuak,
postalak, oharrak)
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide
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Aurreko ataletakoez gain
-Puntuazioa:-Puntua: esaldi eta
esapide sinpleen bukaeran: Aitor
naiz.
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Deklinabidea
Mugatu singularra, mugatu

-Hizkuntzaren
ikasprozesuaz
jabetzea
-Aurrera egiten duten
ikasleek nola ikasten
duten jakiteko
interesa agertzea.
Komunikazioestrategiak
-Plangintza:Arrakastarako
prestutasuna izatea,
mezuak
ulertzeko
garaian.
-Ohiko
esaldiak
oroimenean iltzatzea.
- Gauzatzea: -Bilatzen
den
informa-zioan
giltzarri diren hitzak
atzemateko
arreta
jartzea.
-Hizkuntzan trebatuz,
arriskuak
hartzea:
errutinak
baliatzea,
hitzak
egokitzea,
hizkuntzaz aldatzea

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
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plurala eta mugagabea: -Adlatiboa
NORA
-Ablatiboa NONDIK
-Indikatiboko orainaldia: Aspektu
puntukaria: -Aditz trinkoak:
Dago, dauka, Doa, Dabil, Dator
-Aditz-lokuzioak:
behar izan, nahi
izan.
-Aginte-perpausak
-Geldi hor!//-Ez egin hori!
-Perpaus elkartuak:-Juntadura
-Emendiozkoak: eta, ere
-Hautakariak: ala, edo
-Aurkaritzakoak: baina
-Menderakuntza
-Helburuzkoak:-t(z)era/-t(z)eko

7- NORBERAREN
EZAUGARRIAK:
Familia, gustuak,
izaera, itxura…

Nork bere familiaargazkia
deskribatuko du,
eta gainerako
ikaskideek gaiaren
inguruan egin
litzaketen galderak
erantzungo ditu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz eta idatziz
lagunartean eta
eguneroko
harremanetan, jakinmina asetzeko

Testuingurua
Xedea:
Informazioa
ematea eta
eskatzea
-Datu
pertsonalei

Kultura erreferentziak:
Arkitektura: -Trikuharriak, - Kobazuloak: Santimamiñe, Ekain,
Isturitze, Zugarramurdi
-Euskal baserria
-Loiolako basilika, Arantzazu,
Guggenheim…
Testu-generoa:
Pertsonen aurkezpen laburra
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
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berau
nabarmenaraziz.
- Ebaluatzea:-Ulertu
ez
den
zerbait
atxikitzea,
ondoren
argitzeko.
-Adierazpen idatzian
mezuak
berrirakurtzea,
ondoren, kanpokoen
laguntzaz,
idatzitakoaren
egokitasuna
eta
egindako hutsegiteak
balioesteko.
-Transkripzio
grafikoa:
-Kode
idatziaren oinarrizko
trazuak bereiztea.
-Zeinuen oinarrizko
trazuetan trebatzea.

karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak
-Plangintza:-Ereduak
bilatzea.
-Gauzatzea:Zailtasunak estrategia
sozialak
baliatuz
saihestea: solaskideari

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
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asmoz, galdera
errazak egiteko eta
erantzuteko: halako
ezagutzen ote duen,
non bizi den, nora
doan, halakoa
norena den eta abar.
Baita besteek ahoz
edo idatziz
egindakoak ulertu
eta erantzuteko ere

8- ZERBITZUAK:

Euskaltegiko posta

Unitatea

buruzko
informazioa
eskatzea eta
ematea.
-Pertsonak,
lekuak eta
gauzak
deskribatzea:
zerbait nolakoa
den, non
dagoen…
-Jabetza
adieraztea.
Esparrua:
Lagunartekoa

-Alderdi semantikoa eta lexikoa
-Lantzen diren egoeretako
ohiko lexikoa.
-Deklinabidea: mugatu
singularra, mugatu plurala eta
mugagabea:
-Soziatiboa NOREKIN
-Izena: -Bizidunak eta bizigabeak
-Izenlagunak:
Noren eta Nongo
-Hitz-sortzaileak: -Elkarketa:
Seme-alabak, aitona-amonak...
-Indikatiboko orainaldia:
NOR-NORI: zait, zaizkit… (3.
perts.)

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Kultura erreferentziak:
Sentimenduzko harremanak,
familiakoak eta lagunartekoak:
lagunaren eta ezagunaren
kontzeptuak; lagun eta
familiartekoen harreman-ohiturak,
adinaren, sexuaren eta
harremanaren arabera; lagunekin
geratzea; jendaurreko
adiskidetasun-adierazpena (noiz,
nola…); familia bereko kideen
arteko harremana, adinaren eta
erlazioaren arabera (aldeak hirian
eta herrian, hizkuntzaerregistroetan, tratamenduan,
ahots-tonuan…)
Testu-generoa:

Testuingurua
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laguntza
eta
kooperazioa eskatzea,
hobeto ez hitz egin
edo
idazteagatik
barkamena eskatzea,
keinu edo galderaikurrak
baliatzea,
imintzio
edo
marrazkien
bidez
seinalatu
edo
adieraztea.
-Ebaluatzea:
Ahozkoaren
adierazpidean mezu
laburrak
grabatzea,
on-doren, kanpokoen
laguntzaz, mezuaren
transmisioa
egiaztatzeko eta zailtasunen
jakitun
izateko.
-Ahoskera: -Soinuak
eta hitzak askotan
entzutea.
-Soinu
berriak
atzematen trebatzea,
bitarteko ezberdinak
baliatuz.
-Soinu horiek non eta
nola ahoskatzen diren
ulertzea.

ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Komunikazio-

Autoebaluazioa
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informazioguneak

elektronikora
hurrengo
ikasturteari
buruzko
informazioa eskatuz
mezua idatziko
duzu, nor zaren eta
aurten zein
ordutegitan eta
erritmotan ibili
zaren adieraziz eta
aurrematrikularik
egin dezakezun
galdetuz.
Erantzuna
jasotakoan
telefonoz deituko
duzu
aurrematrikula
egiteko

amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz eta idatziz
ezagun edo
ezezagunei ekitaldi,
bilera eta abarri
buruzko oinarrizko
informazioa
eskatzeko eta
emateko: data,
ordutegia, tokia,
prezioa…eta besteek
emandakoa
ulertzeko.

Xedea:
Informazioa
ematea/
eskatzea
-Leku, ordutegi,
data, prezio,
neurri, kopuruei
buruz galdetu
eta erantzutea.
-Zerbait dagoen
edo baden
galdetu eta
erantzutea.
Esparrua:
Administrazioa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezezagunezezagun

-Mezu laburrak (posta
elektronikoa, SMS mezuak,
postalak, oharrak)
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Ortografia: maileguen
egokitzapena: funtzionario,
erresistentzia…
-Galdetzaileak: -Zer ( zer ordutan,
zer ordutatik zer ordutara)
-Orduak:

-Zer ordu da?
-Zer ordutan?

-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Puntuazioa: -Bi puntuak
-Ordua emateko: 07:15ean dator
autobusa.
-Aditz perifrastikoak
Joango naiz, etorri da, eramango
du
-Aspektua:
-Orainaldi burutua: joan naiz
-Gertakizuna: joango naiz
Kultura erreferentziak:
Hizkuntza-politika: -Helduen
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estrategiakGauzatzea:-Testuko
ideiak progresi-boki
aurkitzea,
ondoren
alderatuko
diren
hipotesiak eginez.
-Testua
berriro
irakurri edo entzutea,
ulermenean
gerta
daitezkeen hutsune
konkretuak
betetze
aldera.
-Lexikoa:
*Hitz
ezezagunen esanahia
asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoera-tik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
*Norberaren
estrategiak baliatzea:
ezagutzen ez dituen
hitz
giltzarriak
azpimarratzea,
ondoren
haietara
bueltatzeko;
hitz
giltzarrien zerrendak
osatzea… *Hiztegia
erabil-tzea,
hitz
ezezagunen
esanahiaren inguruan
hipotesiak egin eta
gero.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
euskalduntzea: HABE, euskaltegiak (publikoak, pribatuak). Hainbat ekimen: Korrika,
Mintzalaguna, ..

9- DATU
PERTSONALAK:
Izena, helbidea,
adina, sexua,
egoera zibila,
lanbidea,
jaioteguna…

Euskaltegiaren weborrian irakurritako
informazioa
kontuan hartuta,
aurrematrikula-fitxa
beteko duzu, eta
idazkaritzan egiten
dizkizuten galderak
erantzungo dituzu

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
toki publikoetan
informazioa emateko
asmoz, bere datu
pertsonalak galdesorta edo inprimaki
batean jartzeko:
izena, herria, adina,
helbidea, lanbidea,
zaletasunak.
Ahoz galdetuz gero
era erantzungo ditu
galdera horiek eta
besteek galdetutakoa
ere ulertuko du

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
-Datu
pertsonalei
buruzko
informazioa
eskatzea eta
ematea.

-Inprimakiak, txantiloiak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain

Esparrua:
Administrazioa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezezagunezezagun

-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Sarri erabiltzen diren sinonimo
eta antonimoak.
-Aditza
-Ezaugarriak
-Aditz iragangaitzak eta
iragankorrak
-Jon sartu da
-Jonek sartu du kotxea
-Jokatuak eta jokatugabeak
-Etorri naiz, egin dut…
-Etortzea, egiteko
Kultura erreferentziak:
Nortasun-agiriak: -Ofizialak: NA,

-77-

-Ebaluatzea:Norberaren
aurrerapena baliostea,
ahozkoaren
eta
idatziaren
ulermenean.
Komunikazioestrategiak
-Transkripzio
grafikoa: -Zeinuekin
jokatzea
barneratu
ahal
izateko
(marrazkiak, bingoak,
lehiaketak eta abar)
-Hitz adierazgarriak
transkribatzea,
eta
kaligrafia
garbiz
egiten ahalegintzea.
Ikasestrategiak
-Ikasprozesuaz
jabetzea:
-Euskara
ikastean, norberaren
behar eta inte-resak
finkatzea.
-Beste
hizkuntzaikasle batzuekin alderatzea norberaren
interesak.
-Jardueretako
bakoitzak zertarako
balio duen baloratzea,
bai hasieran, bai on-

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
familia-liburua, pasaportea, gaztetxartela. -Ez-ofizialak: ENA
-Nortasun-agirian jasotzen diren
datuak: NA zkia, izen-abizenak,
helbidea, telefono-zenbakia, postakodea, jaiotze-data…

10INGURUMENA:
Eguraldia…

-Irratiko berriak
entzunda eta
egunkarian
astebururako,
adibidez, zer
eguraldi iragarpen
egin duten
ikaskideari kontatu
eta horren arabera
zer egingo duzuen
elkarri kontatu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ezagunekin dituen
konplimenduzko
solasaldietan zer
eguraldi egiten duen
esateko edo
iragarpenaz
galdetzeko, baita
komunikabideetako
iragarpenak
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Informazioa
ematea eta
eskatzea

Eguraldi iragarpenak:
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Aurreko ataletakoez gain
-Zenbatzaileak: - Zehaztuak
-Orokorrak: oso, guztia, dena
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Adjektiboa: -Motak:
-Bakunak: eder, polit, itsusi…
-Graduatzaileak: oso, nahiko…
-Aditza: -erabilerak bereziak:
-Eguraldia: euria / elurra… ari du.
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doren
ere,
progresiboki.
-Ikasliburuen
eta
material didaktikoen
egiturari erreparatzea.
-Norberaren
ikaskeraz
ohartzen
haste-a,
galdeketen
laguntzaz.
-Euskara
ikastean
motibazioak
duen
garrantziaz
hausnartzea.
Komunikazioestrategiak
Plangintza:-Alderdi
garrantzitsuak
komunikatzeko
modua entseatzea.
-Gauzatzea:
Elementu linguistiko
eta ez-linguistikotan
(irudiak,
egoera,
intonazioa, keinuak,
tonua eta abar) arreta
jartzea,
ulermena
bizkortzeko.
-Hizkuntzan trebatuz,
arriskuak
hartzea:
errutinak
baliatzea,
hitzak
egokitzea,
hizkuntzaz aldatzea
berau

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
Haizea dabil…
Kultura erreferentziak:
Euskal hedabideak: -Euskal
Telebista, Hamaika telebista,...
-Irratiak: (Euskadi Irratia,
Euskalerria irratia…). - Euskarazko prentsa: Berria, Hitza,...
-Aldizkariak: Elhuyar, Argia,
tokian tokikoak

11- EROSKETAK

Ikasle bakoitzak
egun horretan bere
etxerako beharko
lituzkeen
elikagaiak,
adibidez, aurreikusi
eta zerrenda osatu

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz eta idatziz
norberarentzat edo
lankide, senide
nahiz lagunentzat

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
-Leku, ordutegi,
data, prezio,
neurri, kopuruei
buruz galdetu

-Zerrendak
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

nabarmenaraziz.
-Beharrezko
diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Ebaluatzea:-Testua
zuzendu, berridatzi
edo
birgrabatzea,
begiz
jotako
zailtasunak
gainditzeko
ahaleginean.
-Ahoskera:Errepikatu, grabatu
eta
ahoskera
alderatzea.
-Intonazioa:-Ohiko
esamoldeetan
trebatzea;
baita
ludikoki ere.
Ikasestrategiak
-Motibazioa:
Kulturen
arteko
ezberdintasunez
ohartzea.
Komunikazioestrategiak
-Motibazioa: -Hobetu
nahia
izatea,
horretarako
bitartekoak jarriz.
-Ondo
egindako

da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
eta non eros
litzakeen
aurreikusi.

zerrendak osatzeko:
erosketak egiteko,
eginkizunak
sailkatzeko, zerbait
gogorarazteko eta
abar. Besteek
egindakoak ere
ulertuko ditu.

eta erantzutea.

Aurreko ataletakoez gain

Esparrua:
Lagunartekoa

-Puntuazioa
-Bi puntuak:-Zerrendatzeko:
-Eten-puntuak: -Esaldia bukatu
gabe utzi dela adierazteko:
-Koma: -Elkarren kideko zatiak
zerrendatzeko:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagun-ezagun

-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Kultura erreferentziak:
Jan-edanak: -Otordu nagusiak
(gosari, bazkari eta afaria) eta
bestelakoak: hamarretakoa,
hamaiketakoa eta afari-merienda
-Erabiltzen diren belar eta
gozagarriak: oliba-olioa,
baratxuria, tipula, perrexila, piperhautsa, piper-mina, ozpina, gatza,
limoia…

12- EROSKETAK:
Kopuruak,
prezioak, gustuak,

Ikasle bakoitzak
egun horretan bere
etxerako beharko

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

-Galde-erantzun errazak
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lanak ematen duen
pozaz jabetzea.
-Hizkuntza-baliabide
urriak
izateak
eragindako zailtasuna
gainditzeko interesa
agertzea,
eskura
dauden ezagutza eta
estrategia
komunikatiboak
ahalik eta gehien
baliatuz.
-Zereginak:-Jarduera
ezberdinen helburuez
jabetzea.
-Denbora kudeatzea
ikaskuntza-premien
gorabeheran.
-Hipotesiak
formulatzeko
prozesua:
-Aldez
aurreko ezagutza eta
esperientziak
(orokorrak,
beste
hizkuntza
batzuetakoak
eta
xede-hizkuntzakoak)
abian jartzea, haien
gainean eraiki ahal
izateko.
Komunikazioestrategiak
-Ahoskera:-Abesti,

azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
dendak, opariak…

lituzkeen
elikagaiak,
adibidez,
zerrendatu eta
herriko azokara, edo
behar duenera joan
eta erosketak
burutzea.

saltoki edo leku
publikoetan,
eguneroko
erosketetan,
eskaerak egitean eta
abarretan, zerbitzu
errazak eskatzeko
eta galdetzen
zaionari erantzuteko,
keinuz lagunduta
edo eskuz adierazita.

- Gauzak
eskatzea.
- Agindu
laburrak ematea.
Esparrua:
Saltokiak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezezagunezezagun

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Partitiboa ZERIK
-Galdetzaileak: Zenbat (zenbatek)
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Zenbatzaile zehaztuak:
-Kopuru-adierazpenak: kilo bat,
lau ordu…
-Agintera
-Partizipio burutua: Etorri! Segi!
-Indikatiboko orainaldia:
Aspektu puntukaria:
balio izan Aditz-lokuzioa
Kultura erreferentziak:
Erosketak: -Dendak eta saltoki
motak: janariak, dendak, kaleko
azokak, arropari lotutakoak,
merkataritza-gune handiak. - Kontsumo-ohiturak: unitateneurriak, produktuak. Internet
bidez erostea.
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jolas, grabazio eta
aho-korapiloekin
praktikatzea.
Ikasestrategiak
-Motibazioa: -Bideak
bilatzea,
hasiberria
izanik ere, euskaraz
benetan
komunikatzeko.
-Euskara,
gelan,
komunikaziotresnatzat hartzea eta,
beraz, sustatzea.
-Komunikazioan
arriskuak
hartzea,
norberak
dituen
baliabide
guztiak
abian jartzeko.
-Zereginak: -Euskara
ikasiz
gauzatu
daitezkeen “ekintza”
interesgarriak
proposatzea.
-Jarduerak:
Ikaskideekin
edo
bakarka praktikatzea.
–
Trebetasunetako
bakoitza praktikatzea.
–
Komunikazioentseguak egitea.
– Ikasitakoa maiz
erabiltzeko, egoerak

karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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13- OHIKO
JARDUERAK:
Eguneroko
eginkizunak,
etxeko lanak…

-Altxorraren bila
jokoa osatzeko
behar diren mezuak
idatziko dituzue
hurrengo pista
topatzeko
instrukzioak
emanez.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz eta idatziz
lagunei edo senideei
instrukzio laburrak
emateko eta besteek
emandakoak
ulertzeko.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

-Mezu laburrak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain

-Agindu
laburrak ematea.
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide

-Agintera
-NOR: izan (zaitez, zaitezte)
-NOR-NORK: ukan (ezazu, itzazu)
-Adberbioak
-Denbora-adberbioak:
gaur, atzo, bihar, etzi, orain, gero,
lehen…
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Kultura erreferentziak:
Aisialdia, ohiturak eta zaletasunak
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sortzea.
Ikasestrategiak
IKASPROZESUAREN
ESTRATEGIAK
-Motibazioa:
Ikaskideen
izaera
ezberdinak
errespetatu
eta
baloratzea, eta giro
ona
sortzea
lankidetza eta taldelana errazteko.
-Ikaskideekin
euskaraz
gertatzen
den
elkarreragina
baloratzea,
eragingarria
baita
hizkuntza erabiltzeko,
trebatzeko
eta
ikaskuntzari begira,
talde gisa, erantzunak
aurkitzeko.
-Zereginak:Baliabideak
aurkitzeko
informazioa eskatzea:
komikiak, telebistaprogramak,
komunikabideak,
teknologia
berriak,
Internet,
hartuemanak,
irakurgai
errazak,
testu-

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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14- OHIKO
JARDUERAK:
Eguneroko
eginkizunak,
etxeko lanak…

Itsumandoka jolasa
antolatuko dugu,
binaka edo jarrita,
batak besteari
instrukzioak
emango dizkio
ibilbide jakin bat
behar bezala
burutzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
senideei edota
lagunei ahoz agindu
errazak emateko,
helburua izanik
eskatzea,
agintzea…Beraiek
emandakoak ere
ulertuko ditu

Testu-generoa:

Xedea:

-Agindu
laburrak ematea.

-Agindu sinple eta laburrak

Esparrua:
Lagunartekoa

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Adberbioak
-Graduatzaileak: batere, ia-ia,
guztiz, izugarri, ikaragarri
Kultura erreferentziak:
-Aisialdia, ohiturak eta
zaletasunak
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liburuak, gramatikak
eta abar.
-Bilaketa eta arreta
selektiboa:
-Ikasi
beharrekoarekin
zerikusia
duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
Komunikazioestrategiak
-Ahoskera:-Soinuen
eta talde fonikoen
konbinazioak ulertu
eta praktikan jartzea.
-Ahoskera
gogorarazten
lagunduko
duten
erlazioak asmatzea.
Ikasestrategiak
-Motibazioa:
Akatsak egiteko lotsa
galtzea,
ikasteko
bidean
beharrezko
direla konturatuz.
-Hizkuntza berri bat
ikasteak bere dituen
antsietatea
eta
frustrazio-sentsazioa
kontrolatzea.
- Zereginak: -Euskara
erabiltzeko
abaguneak bilatu eta
planifikatzea.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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15- AISIALDIA:
kirola,
jolasa/jokoak,
musika,
zaletasunak,
bidaiak....

Ikasgelan denon
aurrean ikaskide bat
aurkeztuko duzu,
haren
zaletasunak/gustuak
adieraziz,
horretarako aldez
aurretik inkesta
prestatu, egin eta
ondorioak atera
beharko dituzu egin
beharreko
aurkezpena
osatzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz eta idatziz
lagunei edo senideei,
norbaiti edo zerbaiti
buruz duen interesa,
gustua edo iritzia
galdetzeko eta
erantzuteko.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Zerbaiti buruzko
interesa
adieraztea eta
galdetzea

Pertsonen aurkezpen laburra:
nor den, non bizi den, lantokia,
helbidea,

Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Aspektua
Orainaldi ez burutua:
joaten naiz
-Menderakuntza:
-Izen-funtziozko menderakuntza
-t(z)ea

-Hipotesiak
formulatzeko
prozesua:-Gogoeta
egitea
eta
testuinguratzen
ahalegintzea, mezuen
esanahiaren
inguruan, solaskide
jakin baten hizkuntzaerreakzio posibleen
inguruan eta zerbait
transmititzeko
moduaren inguruan.
Komunikazioestrategiak
-Ahoskera: -Hitz eta
esaldi
ohiko
eta
baliagarriekin
praktikatzea.
-Lehenik eta behin,
komunikazioa
eragozten
duten
distortsioak
zuzentzea;
maiz
erabiltzen
diren
hitzetan, bereziki.
-Intonazioa:Zentzumen guztiak
abi-an
jartzea,
ikaskuntza
hobetze
aldera.
-Norberaren
hizkuntza-moduekin

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
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Kultura erreferentziak:
Aisialdia, ohiturak eta zaletasunak
Ikuskizun motak: antzerkia,
kontzertuak, herri-kirolak, bertsosaioak…

16- TOKIAK:

Zure herriko toki
jakin baten
deskribapen
entzundakoan zein
den antzematea, eta
zuk beste
horrenbeste egitea.
Bertara joateko zein
ibilbide dauden ere
adieraztea.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ezagunen artean,
informazioa emateko
asmoz, ahoz eta
idatziz pertsonen eta
gauzen deskribapen
erraz eta sinpleak
egiteko: zerbait edo
norbait nolakoa den,
non dagoen…baita
besteek egindakoak
ulertzeko ere

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

-Jarraibideak: toki batetik
bestera nola joan, gauza bat
non dagoen…

-Pertsonak,
lekuak eta
gauzak
deskribatzea:
zerbait nolakoa
den, non
dagoen…
Esparrua:
Ikasleartekoa
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.

edota ezagun dituen
beste
batzuekin
alderatzea.
-Aldaera
horiek
gehien
lagundu
dezaketen
eran
irudikatzea
Ikasestrategiak
-Bilaketa eta arreta
selektiboa:
-Erreparatutako
ereduetako
behar
diren
datuei
ere
erreparatzea.
-Hizkuntzaren
funtzionamendua
deskubritzea,
progresiboki, puntu
jakin bakoitzean.
Ikasestrategiak
-Motibazioa:Norberaren
konfiantza akuilatzea,
euskara
ikasteko
gaitasunari begira.
-Hipotesiak
formulatzeko
prozesua
-Hipotesiak
egitea,
beharko diren edo
ikasiko
diren
baliabideen inguruan.
-Baliabide posibleak

da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagun-ezagun

-Zenbatzaile zehaztugabeak:
asko, gutxi, batzuk, nahiko(a),
pixka bat
-Deklinabidea. Mugatu
singularra, mugatu plurala eta
mugagabea
Adlatibo bukatuzkoa NORAINO
-Adberbioak
-Postposizioen bidez osatuak:
Nor edo partitiboa eskatzen
dutenak: -rik gabe
Kultura erreferentziak:
. Lurralde-antolaketa: -Eskualdeak, kuadrillak, kantonamenduak. -Hiriburuak erkidegoetan
eta lurraldeetan. -Leku esanguratsuak: Bardeak, Kakueta, BABDonostia, Gernika…

17- GIZA
HARREMANAK
ETA HARREMAN
SOZIALAK:
Lagunak,
senideak,
auzokideak

-Idatziz, mezu bat
osatuko duzu lagun
edo senide
batentzat, mesede
bat eskatzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
zerbait egin edo
lortzeko asmoz, hitz
eta ohiko esapideen
bitartez, lagunei edo
senideei laguntza

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
- Mesedeak
eskatzea

-Mesederen bat eskatzeko
mezu laburrak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain

Esparrua:
lagunartekoa
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erlazionatu, alderatu,
asmatu
eta
deduzitzea; betiere,
norberaren ezagutza
abiaburu.
-Jarduerak:Ikasitakoa
maiz
erabiltzeko, egoerak
sortzea.
-Praktikatzeko
abaguneak sortu eta
baliatzea.
-Koaderno pertsonal
bat
edukitzea
oharretarako.
-Eskema,
zerrenda
edo
laburpenak
egitea.
-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea: -Ikasleen
interesa suspertzea,
euren ikasprozesuei
buruzko
ezagutza
izan dezaten
Ikasestrategiak
-Bilaketa eta arreta
selektiboa:
-Aurrez planteaturiko
hipotesiak alderatu,
zuzendu
edo
egiaztatzea.
-Kontsulta-materialak

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
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edo mesedea idatziz
eskatzeko, mezu
elektronikoetan,
txatetan, oharretan
eta abar. Ahoz ere
gauza bera egingo
du. Besteenak ere
ulertuko ditu

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Deklinabidea. Mugatu
singularra, mugatu plurala eta
mugagabea:
Destinatiboa NORENTZAT
Instrumentala ZERTAZ
-Indikatiboko orainaldia
ZER-NORI-NORK: diot, didazu…
Kultura erreferentziak:
Harremanak -Arlo pertsonal eta
publikoan: -Sentimenduzko
harremanak, familiakoak eta
lagunartekoak -Harremanak klase
sozialen, belaunaldien eta sexuen
artean
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erabiltzea.
-Jatorrizko
hizkuntzarekin
eta
ezagutzen diren beste
hizkuntza batzuekin
alderatzea.
-Elementu
berriak
atzemateko
norberaren ahalegina
kontrolatzea.
-Azalpen
edo
argibideak eskatzea.
-Jarduerak:Kopiatzea,
errepikatzea,
memorizatzea,
marrazkiak
egitea,
jolasak
asmatzea,
azpimarratzea,
koloreztatzea.
-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
Autoebaluazio-taulak
aplikatzea, helburuen
lorpen
maila,
ikaskuntza-interesa,
talde-laneko
parste
hartzea
eta
norberaren
interesekiko
gogobetetasuna
adieraziz.

ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

Pertsonen aurkezpen laburra:
nor den, non bizi den, lantokia,
helbidea,

-Agurtzea.
-Nork bere
burua
aurkeztea.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagun edo senideek
ahoz edo idatziz
egindako
kontakizunari
erantzunez, ezustea,
pena edo poza
adierazteko, esaldi
sinple eta bakunak

Ikasestrategiak
-Jarduerak:Norberaren
hutsegiteak
kontrolatzea:
“hutsegiteak
zuzentzeko
koadernoa” osatzea,
gainditzearen zergatia
eta modua bertan
jasoz.

Autoebaluazioa

Aurreko ataletakoez gain

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide

Aldez aurretik
jasotako mesede
eskea erantzutea
emailez eta
erantzungailuan
erantzuna uztea,
arrazoiak zein izan
diren adieraziz.

Autoebaluazioa

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Ikasleartekoa

18-GIZA
HARREMANAK
ETA HARREMAN
SOZIALAK:
Lagunak,
senideak,
auzokideak…

Komunikazioestrategiak

Kultura erreferentziak:
Gizarte-eraketa: izen-abizenak.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

Pertsonen aurkezpen laburra:
nor den, non bizi den, lantokia,
helbidea,

Sentimenduak,
hunkipenezko
jarrerak/egoerak
adieraztea eta
egiaztatzea
-Ezustea
adieraztea.
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
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erabiliz.

-Proposatutakoa
onartzea ala ez.
-Poza edo
tristura
adieraztea.
Esparrua:
Lagunartekoa

19-GIZA
HARREMANAK

Lagun bati email
bat bidaliko diozu

Unitatea
amaitutakoan,

-Perpaus bakuna:
-Harridura-perpausak
-Erakusleen bidez osatuak:
Hau hotza!
-Galdetzaileen bidez:
ZER / ZEIN itsusia (den)!
NOLAKO aurpegia (duen)!
ZENBAT dituen!

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

-ahal izan eta ezin izan

Testuingurua

Testu-generoa:
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Kultura erreferentziak:
. Harremanak -Arlo pertsonal eta
publikoan: -Sentimenduzko
harremanak, familiakoak eta
lagunartekoak -Harremanak klase
sozialen, belaunaldien eta sexuen
artean

–Sistematikoki
gainbegiratzea.
-Kontzeptualizazioa:Sintesi, arau, abisu,
ohar
eta
abarren
bidez, ezagu-tza edo
lorpen berrien jakitun
izatea.
-Ikasitakoa beste kasu
batzuetara
orokortzeko
aukera
baloratzea.
-Xede-hizkuntzaren
beste
ezagutza
batzuekin alderatzea,
baita
jatorrizko
hizkuntzakoekin eta
beste
hizkuntza
batzuetakoekin ere.
-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
Arrakastak baliostea,
baita
arrakasta
lortzeko
lagungarri
izan diren bitartekoak
ere.
-Zailtasunak
izendatzea,
baita
beroriek gainditzeko
moduak ere.
Ikasestrategiak
-Jarduerak:-Lotura

komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
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ETA HARREMAN
SOZIALAK:
Lagunak,
senideak,
auzokideak…

mesede bat
eskatzeko, eta
erantzuten ez
dizunez, telefonoz
deituta eskatuko
diozu.

ikaslea gai izango da
senideei nahiz
lagunei, xedea
norberaren premiak
asetzea denean,
eguneroko bizitzako
kontuekin zerikusia
duten mesedeak eta
gauzak eskatzeko eta
eskaintzeko, ahoz
eta idatziz. Besteek
eskatutako edo
eskainitakoek ere
ulertuko ditu.

Xedea:
- Mesedeak
eskatzea

Mezu elektronikoa
Telefonozko elkarrizketa

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Ahalera
-Ahal izan (naiteke, dezaket...)
-Ezin izan
Kultura erreferentziak:
. Harremanak -Arlo pertsonal eta
publikoan: -Sentimenduzko
harremanak, familiakoak eta
lagunartekoak -Harremanak klase
sozialen, belaunaldien eta sexuen
artean.

20OSPAKIZUNAK:
Festak,
gonbidapenak,
urtebetetzeak…

Posta elektronikoz bazkari bat egiteko
gonbidapena egingo
diezu lankideei. Eta
lagunek zuri egin
dizutenari

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagun edota
ezagunen artean,
ahoz eta idatziz

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Gonbidatzea

Gonbidapena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
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soinuzkoak, bisualak,
kinetikoak, testualak,
formalak,
semantikoak sortzea.
-Abesti, testu, poema
edo
esaldiak
oroimenean iltzatzea.
-Autokontroljarduerak gauzatzea.
-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
Estrategien
bidez
ikasprozesuen
garapenean
parte
hartzera motibatzea;
prozesuaren ardura
euren gain hartzera
bultzatzea.
-Jada
erabiltzen
dituzten estrategiak
azaleratzea, dituzten
baliabideei buruz-ko
hausnarketa
bideratzeko eta modu
eraginkorrean
indarrean jartzeko.
Ikasestrategiak
-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
--Norberaren
hutsegiteak

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
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erantzungo diozu
telefonoz.

21- GIZA
HARREMANAK
ETA HARREMAN
SOZIALAK:
Lagunak,
senideak,
auzokideak…

Zure familiari
postal bat idatziko
diozu oporretan
zauden tokitik.

proposamen edo
gonbidapen sinpleak
egiteko, edo horiei
hitz edo esapide
laburren bidez
erantzuteko
proposatutakoa
onartuz edo
baztertuz, baita
besteek egindakoak
ulertzeko ere.

langunartekoa

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
postaletan, ohar
laburretan, SMS
mezuetan, zoriontxarteletan edo posta

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Agurtzea eta
bere egoera
agertzea .

-Postala

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagun-ezagun

Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Bi puntuak
-Mezuen abiaburuan:
-Koma
-Datak:
Kultura erreferentziak:
. Festak, zeremoniak eta
ospakizunak: -Festa herrikoi
nagusiak: herriko festak, Aste
Nagusiak, Gabonak, ihauteriak…
-Ospakizun eta oroitzapenak:
urtebetetzea ospatzeko ohitura,
urteurrenak...

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
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kontrolatu
eta
gainditzeko
prozedurak finkatzea.
-Komunikazioan
egindako
aurrerapenak
egiaztatzea.
-Norberari
zein
ikaskideei aplikatzeko
ebaluazio-probak
prestatzea.
Estrategia-taxonomia
zabala
eskaintzea,
ikasleen beharretara
egokitua.
-Hautatutako
estrategiak praktika
gidatuaren
bidez
balioesteko aukerak
ematea.
-Ikasgelatik kanpoko
komunikazioegoeretan
balia
daitezkeen estrategien
praktika erraztea eta
suspertzea
Ikasestrategiak

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
-Gelan, irakasle eta
ikaskideekin, jarduera

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren

Autoebaluazioa
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elektronikoetan
lagunak eta
familiakoak
agurtzeko, eta non
ibili den kontatzeko,
esapide soilen bidez
eta eskainitako
ereduei jarraituz.
Besteek idatzitakoak
ere

22- GORPUTZA
ETA OSASUNA:
Gorputz-atalak,
zentzumenak,
gaixotasuna,
higienea, egoera
fisikoa…

-Zure ikaskide bati
zuk daukazun
gaixotasun arrunt
baten sintomak
kontatuko dizkiozu
eta aholkua
eskatuko diozu.
Berak azaldutako
arazoarentzat
aholkukak emango
dizkiozu gero.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagunen edo
senideen artean,
gaixotasun arrunt
baten sintomak
azaltzeko
besteengandik
gomendioak edo
aholkuak jasotzeko .
Besteek emandako
aholkuak ulertzeko
gai ere izango da,
baita besteei
aholkuak emateko

Esparrua:
lagunartekoa

Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

-Indikatiboko lehenaldia
NOR: izan
NOR-NORK: ukan, eduki

edo
ekintza
bakoitzerako
ebaluazio-irizpideak
erabakitzea.

azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Ikasestrategiak

Autoebaluazioa

-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
-Aipatutako
irizpideak abiaburu,
norberaren
eta
ikaskideen
ekoizpenak
ebaluatzea.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen

-Perpaus elkartuak:
-Menderakuntza:
-Baldintzazkoak (errealak):
–ba, baldin ba-Puntuazioa: koma
-Baldintzazko perpausen atzetik:

Testuingurua
Xedea:
arazo bat
deskribatu,
gaixotasun
baten sintomak
adibidez,
gomendioak
edo aholkuak
jasotzeko
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaile-92-

Kultura erreferentziak:
Bidaiak, ostatuak eta garraioak.
Testu-generoa:
Deskribapenak
Aholkuak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
-Perpaus elkartuak:
-Menderakuntza:
-Izen-funtziozko menderakuntza:
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ere.

23- KULTURA:
Zinema, liburuak,
musika…
AISIALDIA:
Kirola, jolasa /
jokoak, musika,
zaletasunak,
bidaiak…

Lagun artean plan
bat egin asmoz
elkarrizketa
burutuko duzue
proposamenak eta
aukera desberdinen
artean bat aukeratu,
eta ahalak eta
ezinak adierazteko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagun, senide nahiz
ikaskideekin
aisialdirako plana
adostean, hitzordua
finkatzeko edo
adostutakoa bertan
behera uzteko.

enuntziatario
harremana:
Ikaskideikaskide

Testuingurua
Xedea:
- Adostasuna
adieraztea.
- Ezintasuna
adieraztea.

Jendearen iritzia
jakiteko inkesta bat
sortuko duzu, eta
zenbait pertsonari

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagunartean, hitz edo

Kultura erreferentziak:
. Osasuna eta higienea:
-Osasun publikoa
-Osasun-zentroak
Testu-generoa:
-Proposamena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

24- GIZA
HARREMANAK
ETA HARREMAN
SOZIALAK:

-tzea
Agindua edo debekua: -tzeko

Aurreko ataletakoez gain
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Ahalera

Ikasestrategiak

Autoebaluazioa

-Ebaluazioa,
autoebaluazioa
eta
gainditzea:
-Autozuzenketa
(irakaslearen
laguntzaz,
ikaskideenaz
edota
material didaktikoa
erabilita).

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak

Autoebaluazioa

Kultura erreferentziak:
Zerbitzuak:
-Kirol-instalazioak .....
-Parkeak eta berdeguneak ....

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
- Zerbait

Inkesta
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du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Ikaslearen
karpeta:
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Lagunak,
senideak,
auzokideak…

galdeketa hori egin
ondoren, taldean
ondorioak ahoz
azalduko dituzu.

esapide sinpleak
baliatuz, zerbaitekin
ados dagoen edo ez
esateko, azalpen eta
xehetasunetan sartu
gabe.

baieztatu edo
ezeztatzea.
- Adostasuna
adieraztea. -

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lagunartekoa

-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Kultura erreferentziak:
Gizarte-mailako partaide izatea
ulertzeko modua. -Tradizioa eta
aldaketa soziala. -Espiritual-tasuna
eta erlijioa. -Emigrazioa
-Inmigrazioa. -Atzerriko kulturen
presentzia eta integrazioa

Aurreko ataletakoez gain

-94-

unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

A2 maila

A2 MAILA
(Oinarrizko erabiltzailea)
Entzumena

Irakurmena

Mintzamena

Eguneroko egoera
ezagunetan, maila bereko
solaskideen arteko elkarrizketak
eta jarraibideak ulertzeko gai
izango da, baita gai ezagunei
buruzko azalpenak ulertzeko ere
(familia, erosketak, bizitokia,
lanbidea, eguraldia…), baldin
eta informazioa zuzena, argia eta
poliki ahoskatua bada

Eguneroko bizitzarekin
lotutako testu labur eta errazetan
gai izango da, egoera,
testuinguru, formatu eta ezagutza
orokorrean oinarrituz,
komunikazio-asmoa, gaia, ideia
nagusiak eta xehetasun
adierazgarriak atzemateko. Gai
izango da edukiari buruzko
hipotesiak eratzeko eta aurreikus
daitezkeen zehaztasunak
baieztatzeko; horretarako,
zenbaitetan, irudiak lagungarri
izango zaizkio.

Egoera ezagunetan, kideekin (lagun,
senide eta abarrekin)
elkarreraginean, gai izango da
informazio-truke erraz eta arruntetan
moldatzeko, gauzen eta pertsonen
deskribapenak egiteko, eta ekintza
eta egitarauei buruzko azalpen
errazak eta iritziak emateko.

Idazmena
Lagunei, senideei,
ikaskideei edo lankideei ohar eta
mezu laburrak nahiz postalak,
izandako esperientzien
kontakizun laburrak eta
pertsonen deskribapenak
idazteko gai izango da, betiere
emandako ereduei jarraiki

A-2
Gaia

Ekintza
komunikatiboak
(ahozkoa zein

Helburuak

Testuingurua eta xedea
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Testu-generoa
Edukiak:
Zein kultura eduki/erreferentzia?

Zein komunikazio
estrategia?
Zein

Ebaluaziotresnak

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
idatzizkoa)
1- DATU
PERTSONALAK:
Izena, helbidea, adina,
sexua, egoera zibila,
lanbidea, jaioteguna…

Gimnasioko
atean topo
eginda, talde
ezberdinetan
zabiltzaten bi
lagunek elkarri
zuen irakaslea
eta taldekideak
nolakoak diren
azaldu.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da, ahoz,
lagunartean
norberaren,
senitartekoen edota
ezagunen
deskribapena egitea
(itxura, nortasuna,
bizimodua, ikasketak,
lana…), esaldi eta
esapide bakun eta
errazak erabiliz.

Zein adierazpide testual? (plan
orokorrak, kohesioa…)
Zein adierazpide linguistiko?
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Informazioa trukatzea.
Nork bere burua eta
besterena aurkeztea.
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide
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-Elkarrizketa
- Azalpen laburra
- Pertsonen deskribapen erraza
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Alderdi fonologikoa: ahoskera,
doinuera, azentua
- Alderdi lexikoa: ikasketen eta
lanbideen ingurukoa
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: -Zertan
- Adjektiboak: bakunak (atsegina,
jatorra, langilea...), graduatzaileak
(oso, nahiko, samarra...)
- Atzizkiak: -ari, -le, -gile, -tzaile, zain
Aditza:
- Aditz trinkoak: darama
- Aspektua: Orainaldi ez burutua,
aditz-lokuzioak (bizi izan, behar
izan, nahi izan...)
Sintaxia:
- t(z)en jakin
- Erlatibo soila
- Konparaketak: bezala, -(r)ik...ena

ikasestrategia?
Komunikazio
estrategiak
Plangintza:
- Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
- Ohiko esaldiak
oroimenean
iltzatzea
Gauzatzea:
- Aurretiko
ezagutza guztiak
baliatzea
- Ereduei
erreparatu eta
jarraitzea
- Oroimenean
iltzatutako
esaldiak baliatzea
- Elkarreraginestrategiak (txanda
noiz/nola hartu...)
Ebaluatzea eta
zuzentzea:
- Ulertua izan den
kontrolatzea

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

2- DATU
PERTSONALAK:
Izena, helbidea,
adina, sexua, egoera
zibila, lanbidea,
jaioteguna…
NORBERAREN
EZAUGARRIAK:
Gustuak, izaera,
itxura, aldartea...

Kontaktuen weborri baterako
zure profila
(ezaugarri
fisikoak,
nortasuna,
zaletasunak...)
idatzi, besteek
ezagut zaitzaten.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da, idatziz,
ezagun eta ezezagunei
gutun edo mezu
elektroniko batean
bere burua edo beste
norbait, idatziz, labur
aurkeztea: familia,
ikasketak, bizimodua,
lana, aisia,
zaletasunak …

Kultura erreferentziak:
Gai unibertsala. Kulturaerreferentzia jakinik ez.
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
Nork bere burua auzkeztea:
deskribapen fisikoa eta
izaeraren
Esparrua:
Sare sozialak
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezezagun-ezezagun
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Ulermena:
- Pertsonen deskribapen sinpleak
- Mezu/gutun pertsonalaEdukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Alderdi ortografikoa: idazkera,
puntuazioa
- Alderdi lexikoa: lantzen diren
egoeretako ohiko lexikoa
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: -Zertan
- Adjektiboak: bakunak (atsegina,
jatorra, langilea...), graduatzaileak
(oso, nahiko, samarra...)
- Atzizkiak: -ari, -le, -tzaile, -zale, tsu, -ti...
Aditza:
- Aditz trinkoak:
daramat/daramatzat
- Aspektua:
- Orainaldi ez burutua; aditzlokuzioak (bizi izan, behar izan,
nahi izan...)
- Iragan burutua
- Puntukaria

KOMUNIKAZIOESTRATEGIAK
Plangintza:
- Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
- Norberaren
ezagutzak eta
esperientziak abian
jartzea
Gauzatzea:
- Aurretiko
ezagutza guztiak
baliatzea
- Ereduei
erreparatu eta
jarraitzea
- Beharrezko diren
hitzkuntzabaliabideei
erreparatu eta
horiek praktikan
jartzea
Ebaluatzea eta
zuzentzea:
- Mezuak
berrirakurtzea eta,
hala badagokio,

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Sintaxia:
- (baita/ezta) ere
- t(z)ea

3- LEKUA: tokiak
deskribatzea, paisaia
HERRIA ETA
HIRIA: herria, hiria,
kaleak, eraikuntzak,
zerbitzuak...

Batxilergoan
talde berean
aritutako
Erasmuseko bi
ikaslek elkarri,
Skype bidez,
zaudeten tokitik
bertako berri
eman, nork bere
herriarekin
alderatuz.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, ahoz,
lagunartean zein
senideen artean,
lekuen eta paisaien
deskribapen xume
eta objektiboak
egiteko, oinarrizko
konparazio sinple
batzuk eginez.

Kultura erreferentziak:
- Heziketaren etapak
- Aisialdia: ohiturak eta
zaletasunak
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
-Informazioa ematea eta
eskatzea
- Lekuak deskribatzea
- Gustukoa den ala ez den
adieraztea

-Lekuen deskribapen sinpleak
- Azalpen laburrak
- Elkarrizketa sinpleak

Esparrua:
Lagunartekoa

- Alderdi fonologikoa: ahoskera,
doinuera, azentua
- Alderdi lexikoa: lantzen diren
egoeretako ohiko lexikoa eta
funtzioetarako ohiko adierazleak
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: zertan
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,
modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Aspektua: Orainaldi ez burutua;
aditz-lokuzioak (bizi izan, behar

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

zuzendu eta
berridaztea

KOMUNIKAZIOESTRATEGIAK
-Plangintza: - Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
Gauzatzea:
- Aurretiko
ezagutza guztiak
baliatzea
- Ereduei
erreparatu eta
jarraitzea
- Keinuak baliatzea
- Elementu
linguistiko eta ezlinguistikoetan
(egoera, intonazioa,
keinuak, tonua eta
abar) arreta jartzea,
ulermena
bizkortzeko
Ebaluatzea eta

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
izan, nahi izan, ahal/ezin izan...)
Sintaxia:
- Erlatibo soila
- Konparaketak: bezalako, baino ...ago

4- OHIKO
JARDUERAK:
eguneroko
eginkizunak, lana
GIZA
HARREMANAK ETA
HARREMAN
SOZIALAK: Familia

Aspaldi ikusi
gabeko lagun
batekin
kalean
topatuta,
elkarren
bizimoduaren
berri eman.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, ahoz,
lagunartean,
aurrez aurreko
harremanetan edo
telefonoz, galdera
errazak ahoz
egiten eta
erantzunez,
oinarrizko
informazio-trukea
egiteko : norbaitek
zer bizimodu
duen galdetu,
elkarren berri
eman, ingurukoez
galdetu eta abar.

Kultura erreferentziak:
Gai unibertsala. Kulturaerreferentzia jakinik ez.
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Agurtzea.
- Informazioa trukatzea
eguneroko kontuez.
-. Denboran zehar
gertatutako ekintzak
kontatzea.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun
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- Elkarrizketa
- Kontakizun sinplea
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi fonologikoa: ahoskera,
doinuera, azentua
- Alderdi lexikoa: lantzen diren
egoeretako ohiko lexikoa
- Ohiko esapideak: aspaldiko! Zer
moduz? Eskumuinak! Ez esan!
Noski
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: zertan
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,
modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Aditz trinkoak: nabil, daramat

zuzentzea:
- Ongi ulertu den
egiaztatzea.
- Ulertzen ez duena
azaltzea.

Komunikazioestrategiak
-Plangintza:- Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
- Norberaren
ezagutzak eta
esperientziak abian
jartzea
- Ohiko esapideak
oroimenean
iltzatzea
Gauzatzea:
- Ereduei
erreparatu eta
jarraitzea
- Oroimenean
iltzatutako
esapideak baliatzea
- Keinu eta
imintzioak

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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- Aspektua: Orainaldi ez burutua;
iragan burutua; aditz-lokuzioak
(bizi izan, ari izan)
Sintaxia:
- Galderazko perpausak: “al”
partikula
- Denborazko perpausak
- Konparaketak: bezala, baino ...ago

5- AISIALDIA:
bidaiak, oporrak
TURISMOA: toki
interesgarriak,
bidaietako
gorabeherak...

Postal baten
bidez, oporretan
atzerrian dituzun
inpresio eta
bizipenen berri
eman lagunei.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, ezagun eta
ezezagunei ohar,
gutun eta mezu
elektronikoetan,
idatziz, galderak
egiteko, edota
oinarrizko
informazioa
eskaintzeko, esaldi
labur eta sinpleak
erabiliz.

Kultura erreferentziak:
- Familia: etxea, etxekoak.
- Lana: lan-merkatua, kontratu
motak
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:

-Lekuen deskribapen sinpleak
-Postala

-Pertsonak, lekuak eta
gauzak deskribatzea:
zerbait nolakoa den, non
dagoen…
- Iritzia adieraztea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezagun-ezagun
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Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
-Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,
modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Aspektua: Puntukaria; orainaldi

baliatzea
- Arretaz entzutea,
tonu eta intonazio
ezberdinak
bereizteko.
Ebaluatzea:
- Ongi ulertua izan
den kontrolatzea

Komunikazioestrategiak
Plangintza: -Norberaren
ezagutzak eta
esperientziak abian
jartzea.
- Behar dena
aurreikustea,
mezua arrakastaz
emateko.
Gauzatzea: Ereduei erreparatu
eta jarraitzea.
- Ohiko esaldiak
baliatzea
Ebaluatzea:
- Idatzitakoa

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
ez burutuai
- Modua: -t(z)ea espero
Sintaxia:
- Harridura-perpausak
- Juntadura (ere)
- Konparaketak: bezala/ko, baino
...-ago

6- GORPUTZA ETA
OSASUNA: Gorputzatalak, sentimenduak,
gaixotasuna,
sintomak...

Gaixorik
zaudelarik,
etxeko batekin
zure ondoezaren
inguruan hitz
egin, sintomak
azaldu eta
aholkua
eskatzeko eta
lagunak
eskatutako
aholkuei
erantzuteko.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunartean eta
senideen artean, ahoz,
eta zenbaitetan
keinuen laguntzaz,
osasun-egoeraz
galdetu edota
erantzuteko; baita
ingurukoei aldarteaz
galdetzeko ere.

Kultura erreferentziak:
Gai unibertsala. Kulturaerreferentzia jakinik ez.
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Osasunari buruzko
argibideak eskatzea eta
ematea
- Osasun-egoeraz galdetzea
eta informazioa ematea…
- Aholkuak eskatzea eta
ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezagun-ezagun
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- Elkarrizketa
- Argibideak-jarraibideak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Alderdi lexikoa:
- Gorputz-atalak, sintomak
- Lantzen diren funtzioetarako
maiz erabiltzen diren adierazleak.
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Deklinabidea: norengana, zertaz
- Galdetzaileak: non, noiztik, nola
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: modu adberbioak,
denbora adberbioak, zalantza
adberbioak, graduatzaileak

berrirakurtzea,
egokitasuna eta
egindako
hutsegiteak
zuzentzeko.

karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak
-Plangintza:-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea.
Gauzatzea:
-Bilatzen
den
informazioan
giltzarri
diren
hitzak atzemateko
arreta jartzea.
-Elementu
linguistiko eta ezlinguistikoetan
(egoera, intonazioa,
keinuak, tonua eta
abar) arreta jartzea,
ulermena
bizkortzeko
Aurretiko

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
Aditza:
- Aditz trinkoak: ibili, egon,
eraman, eduki
- Aspektua: Puntukaria; orainaldi
burutua
- Modua: ahalera, agintera
Sintaxia:
- Galderazko perpausak; “al”
- Baldintzazko perpausak
- Denborazkoak

7- EROSKETAK:
kantitate- eta pisuneurriak, kopuruak,
prezioak, gustuak
ELIKADURA:
janaria, edariak

Herriko azokan
lagunekin egin
behar duzun
afarirako
erosketak egin.
Horretarako
zerrenda eta
menuak prestatu
idatziz.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
saltokietan eguneroko
erosketak egiteko eta
zerbitzu errazak
eskatzeko.

Kultura erreferentziak:
- Osasun publikoa
- Osasun-zentroak
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Zerbaiti buruz galdetzea
eta erantzutea (prezioak,
kopuruak, kalitatea)
Esparrua:
Zerbitzuak
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezezagun-ezezagun
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- Elkarrizketa
- Zerrenda
-Menua)
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi lexikoa: l
- Jakiak, edariak
- Lantzen diren funtzioetarako
maiz erabiltzen diren adierazleak.
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Zenbatzaileak:
- Zenbakiak (0-1.000)
- Kopuru-adierazleak
- Zenbatzaile zehaztugabeak
- Galdetzaileak: zenbat, zenbatean

ezagutza
guztiak
baliatzea.
Ebaluatzea:
-Elkarreraginean,
ulertua izan den
kontrolatzea.

Komunikazioestrategiak
-Plangintza:-Ereduak bilatzea
-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea.
Gauzatzea:
-Zailtasunak
saihestea: keinuak
baliatzea edo nahi
dena
seinalatuz
adieraztea.
- Hitzak egokitzea
Elementu
linguistiko eta ezlinguistikoetan
(egoera, intonazioa,

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
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- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: modu adberbioak,
zalantza adberbioak,
graduatzaileak
Aditza:
- Aspektua: Puntukaria;
gertakizuna
- Aditz lokuzioak (behar izan, nahi
izan)
- Modua: ahalera, agintera
Sintaxia:
- Galderazko perpausak; “al”
- Baldintzazko perpausak
- Denborazkoak
- Helburuzkoak

8- INGURUMENA:
Eguraldia
GARRAIOA:
autobusa, trena,
autoa...
HERRIA ETA HIRIA:
herria, hiria,
eskualdea,
interesguneak.

Lagunekin
elkartu eta
astebururako edo
zubirako plana
prestatu eta
adosten saiatu.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
ezagunekin edota
lagunekin, ahoz,
aurrez aurre nahiz
telefonoz, planak
adosteko: hitzordua
finkatu, asmoak

Testuingurua
Xedea:
- Zenbaiti buruz (lekua,
eguraldia, prezioa,
ordutegia...) galdetzea eta
erantzutea
Adostasuna/desadostasuna
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Kultura erreferentziak:
- Saltoki motak: azokak, kaleko
azokak
- Kontsumo-ohiturak: unitateneurriak, oinarrizko produktuak,
sasoiko produktuak
Testu-generoa:
Ulermena:
- Komunikabideetatik jasotakoak:
eguraldi-iragarpenak
- Foiletoa
Ekoizpena elkarreraginean:
- Elkarrizketa
- Proposamen laburrak

keinuak, tonua eta
abar) arreta jartzea,
ulermena
bizkortzeko
Ebaluatzea:
-Elkarreraginean,
ulertua izan den
kontrolatzea.

karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak
-Plangintza:
- Ereduak bilatzea
-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea.
Gauzatzea:

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
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adierazi eta abar.

eskatzea eta ematea

Edukiak:

Esparrua:
Lagunartekoa

Adierazpide linguistikoak:
Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Deklinabidea: orduen
deklinabidea
- Galdetzaileak: nola, zer ordutan
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,
noren eskatzen duten
postposizioak
Aditza:
- Aspektua: orainaldi ez burutua,
gertakizuna
- Aditz lokuzioak (ahal izan, nahi
izan)
- Modua: ahalera
Sintaxia:
- Galderazko perpausak; “al”
- Baldintzazko perpausak
- Denborazkoak
- Helburuzkoak

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun

Kultura erreferentziak:
- Kultura ezagutza orokorrak:
geografia, leku esanguratsuak,
kultura- eta kirol-ekitaldiak, jaiak,
garraiobide sareak
- Harreman-ohiturak
- Mundu-ikuskera euskaraz:
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- Beharrezko diren
hizkuntzabaliabideei
erreparatu
eta
horiek
praktikan
jartzea.
-Ohiko
esamoldeetan
trebatzea
Ebaluatzea:
- Elkarreraginean,
ulertua izan den
kontrolatzea.

idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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9- INGURUMENA:
Eguraldia
GARRAIOA:
autobusa, trena,
autoa...
HERRIA ETA HIRIA:
herria, hiria,
eskualdea,
interesguneak

Lagun batek
oporretarako
proposatutako
planaren
inguruko
desadostasuna
adierazi posta
elektroniko
bidez.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lagunei,
mezu bidez,
eguneroko kontuei
buruzko proposamen
bati adostasuna edo
desadostasuna laburlabur idatziz
adierazteko.

“omen” partikula
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
Adostasuna/desadostasuna
eskatzea eta ematea
- Proposamen bati buruzko
iritzia modu laburrean
ematea

- Posta elektronikoa
- Azalpen laburra
(proposamena)

Esparrua:
Lagunartekoa

- Alderdi ortografikoa: idazkera,
puntuazioa, galde- zein harriduraikurra
- Alderdi lexikoa:
- Lantzen diren funtzioetarako
maiz erabiltzen diren adierazleak.
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Adberbioak: modu- eta zalantzaadberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Aspektua: Orainaldi ez burutua
Sintaxia:
- Adierazpen perpausak: ezezkoak
- Menderakuntza: konpletiboak (e)la; kausazkoak -(e)lako

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun

10- FAMILIA

Telefonoz senide
bati bere

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Kultura erreferentziak:
- Harremanak: arlo pertsonala;
erlazioaren araberako tratamendua,
hizkuntza-erregistroa.
Testu-generoa:

Testuingurua
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Komunikazioestrategiak
Plangintza:
- Ereduak bilatzea
Behar
dena
aurreikustea,
mezua arrakastaz
emateko
Gauzatzea:
Ereduei
erreparatu
eta
jarraitzea
Ohiko
esamoldeetan
trebatzea
Ebaluatzea:
Mezuak
berrirakurtzea eta,
hala
badagokio,
zuzendu
eta
berridaztea

Autoebaluazioa

Komunikazioestrategiak

Autoebaluazioa

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
urtebetetzean
telefono-deia
egin eta
zoriondu,
eskumuinak
eman,
bizimoduaz
galdetu/erantzun,
gauza onak
opa…

gai izango da aurrez
aurre edo telefonoz,
adeitasunezko
informazio-trukeak
egiteko: bizimoduaz
galdetu, eskumuinak
eman, zoriondu, topa
egin, gauza onak opa
…

Xedea:
- Goraintziak ematea
- Interesa adieraztea
- Zoriontzea
- Gauza onak opa izatea
Esparrua:
Senitartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Senide-Senide

- Elkarrizketa, konplimendua
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi ortografikoa: idazkera,
puntuazioa
- Alderdi lexikoa: - Lantzen diren
funtzioetarako maiz erabiltzen
diren adierazleak.
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Adierazkortasun-maila:
graduatzaileak (oso, nahiko,
erabat...)
Aditza:
- Aditz lokuzioak: opa izan, nahi
izan
- Modua:
- Agintera
- Aditz-izena: -t(z)ea espero
Sintaxia:
- Menderakuntza:
- Zehar galdera: ea ...-(e)n
- konparaziozkoak
Kultura erreferentziak:
Familia-harremanetarako arauak
eta usadioak.

11- HERRIA ETA
HIRIA: herria, hiria,

Beste herri
bateko

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea

Testuingurua

Testu-generoa:
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Plangintza:
Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea
Gauzatzea:
Aurretiko
ezagutza
guztiak
baliatzea
Ereduei
erreparatu
eta
jarraitzea
- Beharrezko diren
hitzkuntzabaliabideei
erreparatu
eta
horiek
praktikan
jartzea
Ebaluatzea
eta
zuzentzea:
- Elkarreraginean,
mezuaren
transmisioa
egiaztatzea, ulertua
izan
den
kontrolatzea.
Komunikazioestrategiak

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
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eskualdea,
interesguneak,
zerbitzuak...

12- LEKUA ETA
NORABIDEA:
ibilbideak,

informazio
bulegoan,
bertako
informazioa
eskatu eta jaso.

Etxera gonbidatu
duzun lagun bati
etxera nola iritsi

gai izango da ezagun
nahiz ezezagunekin
interesatzen zaion
informazioa jasotzeko
asmoz, galdera
sinpleak ahoz egiteko
eta erantzuteko:
autobusa non dagoen,
turismo-bulegoa,
hotela, helbide jakin
bat…baita besteek
emandako
informazioa ulertzeko
ere.
Informazio hori duten
idazkiak ere ulertuko
ditu.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ahoz eta

Xedea:
- Zenbaiti buruz (herria,
ostatuak, jatetxeak,
autobus-lineak,...) galdetzea
eta erantzutea
- Argibide sinpleak ematea
eta eskatzea
Esparrua:
Zerbitzuak
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezezagun-ezezagun

- Elkarrizketa. Galde/erantzun
errazak.
- Esku-orriak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi fonologikoa: ahoskera,
doinuera, azentua
- Alderdi lexikoa: herriko guneen
eta zerbitzuen ingurukoa
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: -Ze ordutatik zer
ordutara, zer ordu arte?
- Adjektiboak: bakunak
graduatzaileak
- Leku adberbioak
Aditza:
- Aditz trinkoak: darama
- Aspektua: aditz-lokuzioak (behar
izan, nahi izan, ahal/ezin izan...)
Sintaxia:
- “Al” partikula
- Zehar galdera:
- Baldintza erreala: -t(z)en baldin
ba...

Testuingurua

Kultura erreferentziak:
Turismoa: ostatu motak, jatetxeak,
museoak, bisitatzeko lekuak
Testu-generoa:

Xedea:

- Argibideak
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Plangintza:
-Norberaren
esperientziak
eta
ezagutzak
abian
jartzea
- Ereduak baliatzea
eta behar dena
aurreikustea
- Aurrez saiakerak
egitea,
kalean,
telefonoz (museora
deitu, adib.)...
Gauzatzea:
-Ereduei erreparatu
eta jarraitzea
Oroimenean
iltzatutako esaldiak
baliatzea
Zailtasunak
estrategia sozialak
baliatuz saihestea
Ebaluatzea
eta
zuzentzea:
- Ulertua izan den
kontrolatzea
Entzundakoa
ondo ulertu den
egiaztatzea

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak
Plangintza:

Autoebaluazioa
Ikaslearen
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norabideak zehaztea,
tokiak deskribatzea...

adierazi emailez
lehenengo eta
telefonoz gero..

idatziz ezagunei
argibide errazak eman
eta eskatzeko: toki
batetik bestera nola
joan, zerbait nola
egin, baita, mapa eta
planoetan oinarrituta,
bidea galdetzeko edo
adierazteko ere.
Besteek ahoz edo
idatziz emandako
argibideak ere
ulertuko ditu.

- Argibideak, jarraibide
sinpleak ematea eta
eskatzea
Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezagun-ezagun

- Elkarrizketa.
-Galde/erantzun errazak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi ortografikoa: idazkera,
puntuazioa
- Alderdi lexikoa: lantzen den
egoerako ohiko lexikoa
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: -Nondik, nola
- Leku-adberbioak
- Postposizioen bidez osatuak:
aurre, atze, ondo...
Aditza:
- Agintera
Sintaxia:
- Baldintzazko perpausak
- Denborazko perpausak
Adierazpide testualak
Konfirmazioa bilatzea: Ea ondo
ulertu dudan; Orduan...ezta?

13- ELIKADURA:
Janaria, edariak,
ordutegiak, menuak,

Mezu
elektroniko
bidez, asmatu

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lagun,

Testuingurua

Kultura erreferentziak:
Gai unibertsala. Kulturaerreferentzia jakinik ez.
Testu-generoa:

Xedea:

Errezeta
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-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea
- Ereduak bilatzea
Gauzatzea:
-Aurretiko
ezagutza
guztiak
baliatzea
-Ereduei erreparatu
eta jarraitzea
- Beharrezko diren
hitzkuntzabaliabideei
erreparatu
eta
horiek
praktikan
jartzea
Ebaluatzea
eta
zuzentzea:
- Ulertua izan den
kontrolatzea
-Entzundakoa ondo
ulertu
den
egiaztatzea
eta,
behar balitz, ulertu
ez dena argitzeko
eskatzea

karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak

Autoebaluazioa
Ikaslearen
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prestatzeko
moduak…

ezinean dabilen
eta laguntza
eskatu dizun
seme-alabari
plater bat nola
prestatu adierazi.
Ondoren, deitu
sortu zaizkion
zalantzak
argitzeko

senide edo lankideei
instrukzio eta
jarraibide errazak
idatziz emateko, ohar
eta mezu
elektronikoetan: arau
errazak, berak zerbait
nola egin ohi duen,
errezeta labur eta
sinpleak …

- Jarraibide sinpleak ematea
eta eskatzea
Esparrua:
Senitartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Senide-senide

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi ortografikoa: idazkera,
puntuazioa, koma antolatzaileetan
- Alderdi lexikoa: janari motak,
osagaiak, aditzak, sukaldatzeko
erak
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Zenbatzaileak: kopuruadierazpenak
- Adberbioak: denbora adberbioak,
modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Preskripzioa: agintera, ...behar
Sintaxia:
- Denborazko perpausak
- Helburuzko perpausak
Adierazpide testualak
Ordena adierazleak: Lehenbizi,
hasteko, ondoren, jarraian, azkenik,
bukatzeko
Kultura erreferentziak:
Jan-edanak
Otordu nagusiak (gosari, bazkari
eta afaria) eta bestelakoak:
hamarretakoa,
hamaiketakoa eta afari-merienda
Dietako jaki ohikoenak
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Plangintza:
-Behar
dena
aurreikustea,
mezua arrakastaz
emateko.
- Ereduak bilatzea
Gauzatzea:
-Ereduei erreparatu
eta jarraitzea
- Beharrezko diren
hizkuntzabaliabideei
erreparatu
eta
horiek
praktikan
jartzea
Ebaluatzea
eta
zuzentzea:
-Mezua
berrirakurtzea,
idatzitakoaren
egokitasuna
ziurtatu
eta
egindako
hutsegiteak
zuzentzeko.
- Elkarreraginean,
mezuaren
transmisioa
egiaztatzea, ulertua
izan
den
kontrolatzea.

karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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14- NORBERAREN
EZAUGARRIAK:
Gustuak eta itxura

Lagunarekin
elkartu eta
ezkontza batera
joateko arropa
aukeratzeko
aholkuak eman
eta bereak
entzun. Ondoren,
aholku horiek
emailez bidali,
gorde ditzan

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lagun
eta senideei aholku
errazak emateko ahoz
eta idatziz, bait eta
berari emandakoak
ulertzeko ere.

Menua eratzeko konbentzioak eta
jateko ordenak: sarrerak, lehen eta
bigarren platerak, postrea…
Jakiak egiteko modua: egosi, gisatu,
erre, frijitu; plantxan, parrillan,
labean…
Erabiltzen diren belar eta
gozagarriak: oliba-olioa, baratxuria,
tipula,
perrexila, piper-hautsa, piper-mina,
ozpina, gatza, limoia….
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Informazioa trukatzea
eguneroko kontuez.
- Aholkuak ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
lagun-lagun
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Elkarrizketa
Aholkuak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Alderdi fonologikoa: ahoskera,
doinuera, azentua
- Alderdi lexikoa: lantzen diren
egoeretako ohiko lexikoa
- Ohiko esapideak: aspaldiko! Zer
moduz? Eskumuinak! Ez esan!
Noski
- Alderdi Morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Galdetzaileak: zertan
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,

Komunikazioestrategiak
Plangintza:
-Komunikaziotestuingurua
kokatzea
(testuingurua,
solaskideak...)
-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea
- Ohiko esapideak
oroimenean
iltzatzea
Gauzatzea:
-Ereduei erreparatu
eta jarraitzea
-Oroimenean
iltzatutako
esapideak baliatzea
Keinu
eta

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:
- Aditz trinkoak: nabil, daramat
- Aspektua: Orainaldi ez burutua;
iragan burutua; aditz-lokuzioak
(bizi izan, ari izan)
Sintaxia:
- Galderazko perpausak: “al”
partikula
- Denborazko perpausak
- Konparaketak: bezala, baino ...ago

15- OSPAKIZUNAK:
Festak,
gonbidapenak,
urtebetetzeak…

Telefonoz
ikaskideak jai
batera joateko
egindako
gonbidapenari
ezetz erantzun,
arrazoituz. Eta
zuk emailez jaso
duzun
gonbidapenari
baietz erantzun.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da jasotako
gonbidapenari ahoz
eta idatziz
erantzuteko,
beharrezko denean,
sinple eta labur
arrazoituta.

Kultura erreferentziak:
Moda, arropak, ezkontzetako
ohiturak.
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Iritzia adieraztea

- Gonbidapena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide
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- Alderdi lexikoa: lantzen diren
egoeretako ohiko lexikoa
- Alderdi morfosintaktikoa:
Izen-sintagma:
- Adjektiboak: bakunak,
graduatzaileak (oso, nahiko,
samarra...)
- Adberbioak: leku-adberbioak,
modu adberbioak, graduatzaileak
Aditza:

imintzioak
baliatzea
- Arretaz entzutea,
tonu eta intonazio
ezberdinak
bereizteko.
Ebaluatzea:
- Ongi ulertua izan
den kontrolatzea

Komunikazioestrategiak
Plangintza:
-Norberaren
ezagutzak
eta
esperientziak abian
jartzea.
-Behar
dena
aurreikustea,
mezua arrakastaz
emateko.
Gauzatzea:
Ereduei erreparatu
eta jarraitzea.
-Ohiko
esaldiak
baliatzea
Ebaluatzea:

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
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- Aspektua: Puntukaria; orainaldi
ez burutua
- Modua: -t(z)ea espero
Sintaxia:
- Harridura-perpausak
- Juntadura (ere)
- Konparaketak: bezala/ko, baino
...-ago

-Idatzitakoa
berrirakurtzea,
egokitasuna
eta
egindako
hutsegiteak
zuzentzeko
ezagutza
izan
dezaten

horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Kultura erreferentziak:
Festak, zeremoniak eta
ospakizunak
16- OSPAKIZUNAK:
urtebetetzeak,
ezkontzak, jaiak...

Ikaskide ohiei
afarirako
gonbidapena
egin mezu
elektronikoz.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunarteko mezu
elektronikoa idazteko,
xede izanik argibide
batzuk eman eta
gonbidapen-ohar bat
egin eta erantzutea

Testuingurua

Testu-generoa:

Ikasestrategiak

Autoebaluazioa

Xedea:

-Gonbidapena

Gonbidatzea

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esaldi erabilgarriak
buruz ikasi eta
gogoan iltzatu.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen

Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide

Aurreko atalekoez gain: t(z)ea
espero
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Agurrak
Desioak
Ospatuko dugu. Etorriko zara ezta?
Ederki pasatuko dugu. Esango
didazu
Gaiaren ingurukoa (goraintziak,
urteurrena, urtebetetzea..
Adierazpide testualak
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Puntuazioari
erreparatu.
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da.

Interaktibotasuna: deiktikoak
Konexioa: testu antolatzaileak
(ordena adierazleak, lehenengo,
ondoren...)
Denbora-antolatzaileak;
arratsaldean, ondoren..

17- ETXEA:
etxebizitza mota,
gelak..

Lagunari bi
etxeren
deskribapena
egin, ahoz eta
idatziz, bat
aukeratzeko
asmoz.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunartean zein
senideen artean
gauzen, deskribapen
xume eta objektiboak
ahoz eta idatziz
egiteko, oinarrizko
konparazio sinple
batzuk eginez.

Kultura erreferentziak:
Ezagutza eta portaera
soziokulturalak:
Harremanak: lagunekin geratzea,
adiskidetasun adierazpenak.
Nortasun kolektibo eta bizimoldea, urtebetetzeak ospatzeko
ohituak…
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Zerbaiti buruz iritzia
ematea eta eskatzea.
-Aukeratzea

-Elkarrizketa sinplea
Gauza eta tokiak deskribatuz,
azalpen laburra
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun
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Aurreko atalekoez gain:
-gailu,-txo,-tasun, garren.
Nominalizazioa+eko.
Bezalakoa
Horrenbeste
Baino...ago/gehiago/gutxiago.
Lexikoa: etxea

Ikasestrategiak
Hipotesiak egitea
beharko diren edo
ikasiko
diren
baliabideen
inguruan.
.Baliabide posibleak
erlazionatu,
alderatu,
asmatu
eta deduzitzea.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
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Adierazpide testualak
Modalizazioa: uste izan, nahiago
izan, graduatzaileak indargarriak
eta leungarriak, adjetiboak (polita,
itsusia...

18- OSTALARITZA

Lagun taldean,
ahoz, bazkaltzera
joateko tokia
erabaki,
bakoitzaren
gustuak
adieraziz.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunartean nahiz
senideen artean,
eguneroko jardunean,
gustuko duena eta ez
duena edota hobesten
duena ahoz
adierazteko, besteak
jakinaren gainean
jartzeko asmoz

Testuingurua

Kultura erreferentziak:
Euskal Herriko etxeak
Testu-generoa:

Xedea:

Elkarrizketa sinpleak

Gustukoa den ala ez den
adieraztea.

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
Batere, Izugarri, ikaragarri.
.-t(z)ea gustatu
Gustukoa
Gogokoa
nahiago

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezagun-ezagun

horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Ikasestrategiak
Galdera aproposak
egiten trebatu
Zer nahiago?
Nora joan nahi?
Zer iruditzen?

Autoebaluazioa

Komunikazioestrategiak

Autoebaluazioa

Adierazpide testualak
Interaktibotasuna: galderak
Modalizazioa.

19- AISIALDIA:
asteburuko

Lagunartean,
asteburuan

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea

Kultura erreferentziak:
Ezagutza eta portaera
soziokulturalak: .mahaiaren
inguruan biltzeko ospakizunak.
esapideak : on egin!!.
Testu-generoa:

Testuingurua
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Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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ekintzak(zaletasunak,
kirola, bidaiak...

egindakoa ahoz
kontatu.

gai izango da
lagunartean, helburua
besteak jakinaren
gainean jartzea
denean, esaldi
sinpleak erabiliz,
gertatu edo ikusitako
zerbaiten kontakizun
laburra egiteko ahoz
eta idatziz, baita
besteek egindakoak
ulertzeko ere.

Xedea:
Gertaerak kontatzea

Kontakizun sinpleak:
gertaerak...
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun

Aurreko atalekoez gain
Lexikoa: gaiaren ingurukoa.
Iragan burutua.
NOR-NORI lehenaldian
NOR-NORI-NORK lehenaldian
Adierazpide testualak
Modalizazioa: adjetiboak ( Ederra,
polita...)

20- OHIKO
JARDUERAK
Ohiko jardueren
barruan gertatutako
pasadizoak

Posta
elektronikoz eta
telefonoz
ahaztuko ez
duzun pasadizo
bat kontatu
lagun minari.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lagunei
gertaera bat (istripu
bat, esperientzia
pertsonal bat…)
idatziz eta ahoz
kontatzeko, esaldi
labur eta sinpleen
bidez. Besteek
kontatutakoak ere
ulertuko ditu

Testuingurua

Kultura erreferentziak:
Asteburuan inguruan izan diren
ekintza kultural, gastronomiko,
kirol ekintzen aukeren berri eman.
Testu-generoa:

Xedea:

Kontaketa laburra.

Gertatutako ekintzak
kontatzea

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Alderdi ortografikoa: koma, (testuantolatzaileen ondoren)
Alderdi morfosintaktikoa:
Lehenaldi puntukaria (egiten ari

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun
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Gauzatzea:
Beharrezko diren
hizkuntzabaliabideei
erreparatu
eta
horiek
praktikan
jartzea.
Ikasestrategiak
Euskara
ikasiz
gauzatu daitezkeen
“ekintza”
interesgarriak
proposatzea..

Idatzizko
adierazpenerako
estrategiak
Ebaluatzea
eta
zuzentzea:
Testua
zuzendu
edo
berridatzi,
dauden zailtasunak
gainditzeko.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
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ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

nintzen)
Lehenaldia :egon, joan,
Etorri, Ibili.
Adierazpide testualak:

21- AISIALDIA:
zaletasunak, bidaiak,
oporrak...

Ikaskideekin
ikasturte
bukaerako
txangoa prestatu:
proposamenak
egin,
eztabaidatu,
iritzia eman eta
adostu.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lagun
edo senideekin
ahozko elkarrizketa
labur bat burutzeko,
irteera edo bidaia bat
egiteko proposatu eta
gainerakoen iritzia
eskatzeko.

Konexioa: denbora
antolatzaileak(orduan, gero, baino
lehen.
Aditz-kohesioa.
Kontaketan: iragan puntuala eta
iragan ez-burutua.
Kultura erreferentziak:
Euskal mundu-ikuskera
hizkuntzan: aditz trinkoaren
berezitasuna
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
Proposamen bati buruzko
iritzia modu laburrean
ematea.
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide
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Proposamena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Birpasa aditza: ahalera (ahal izan,
ezin izan)
Sintaxia-menderakuntza
Konpletiboak: (e)la.
Denborazkoak: arte
Harridura perpausak
Ezta pentsatu ere!

Ahozko
adierazpenaren
gauzatzea:
Oroimenean
iltzatutako esaldiak
baliatzea.
Ikasestrategiak:
Kontzeptualizazioa
(xede-hizkuntzaren
beste
ezagutza
batzuekin
alderatzea,
baita
jatorrizko
hizkuntzarekin eta
beste hizkuntzekin
ere)

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
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horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Dudarik gabe!
Eratorpena: atzizkiak- garri
Adierazpide testualak
Konexioa-Testu antolatzaileak Hizketa antolatzaileak (ze.., zera..,
bale, ezta??
-Denbora antolatzaileak: goizean,
arratsaldean, baino lehen...

22- AISIALDIA:
zaletasunak, bidaiak,
oporrak, txangoak...

Etorri ez den
ikaskide bati
mezua idatzi
ikasturte
bukaerako
txangorako
adostutako
planaren berri
emanez.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
ezagunei eguneroko
kontuei buruz ohar,
gutun eta mezu
elektronikoetan,
galderak eta
proposamenak
egiteko, eta
erantzuteko edota
oinarrizko
informazioa
eskaintzeko, esaldi
labur eta sinpleak
erabiliz. Besteek
egindako
proposamenak ere
ulertuko ditu.

Kultura erreferentziak:
Portaera sozio-kulturalak: aisialdia,
kultura eta zaletasunak.
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
- Aisialdiko planak
onartzea eta ez onartzea.
- Zerbaiti buruz iritzia
eskatu eta ematea.
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ikaskide-ikaskide
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Mezu elektronikoa
Proposamena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa Alderdi morfosintaktikoa:
Orduen deklinabidea (zer
ordutan, ze ordutatik ze ordutara,
ze ordu arte.
Nori buruz, zeri buruz
Zalantza adberbioak (agian,
dudarik gabe, noski)
Graduatzaileak: oso, nahiko,
erabat.
Hitz-elkarketak –toki,-alde-leku

Ulermeneko
estrategiak.
Komunikazioasmoa atzematen
ahalegintzea, eta,
ondoren,
alderdi
konkretu
garrantzitsuagoei
erreparatzea.
Adierazpen
estrategiak:
Beste
hizkuntza
batean espresatzen
hastearen
garrantziaz
jabetzea,
komunikaziobeharrak
asetze
aldera
eta
hizkuntzarekin

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
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23- INGURUMENA:
eguraldia, klima,
landareak eta
animaliak.

Igogailuan
bizilagunarekin
eguraldiaren
inguruko ohiko
elkarrizketa
(atzokoa,
gaurkoa ,
biharkoa…) izan
eta lagun bati
mezu bat bidali
asteburuan zein
eguraldi izango
den esateko.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunartean zein
senideen artean, ahoz
eta idatziz,
eguraldiaren
deskribapen xume eta
objektiboak egiteko,
oinarrizko konparazio
sinple batzuk eginez.

Testuingurua
Xedea:
Eguraldiari buruz
galdetzea eta erantzutea.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Ezagun-Ezagun
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entseatze aldera..
-Ereduari
erreparatu
eta
jarraitzea.

da.

Aditza. Aditz izena. T(z)ea espero.
Alderdi ortografikoa: Koma.
Denborazkoetan
Adierazpide testualak
Konexioa. Testu-antolatzaileak.
Ordena adierazleak (lehenengo,
ondoren, batetik, bestetik
amaitzeko)
Modalizazioa: agian, seguru,
jakina..
Kultura erreferentziak:
Portaera soziokulturalak
Bidaiak: prestaketarekin eta
garapenarekin zerikusia duten
portaerak.
Ekologia eta ingurunea: natur
parkeak eta ibilbideak.
Testu-generoa:

Ikasestrategiak

Autoebaluazioa

Bideak
bilatzea,
hasiberria
izanik
ere,
euskaraz
benetan
komunikatzeko..
(eguraldiaren
inguruko
aipamenak, hainbat
egoeratan )

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu

Eguraldiaren deskribapen
erraza.
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Sintaxia.
Menderakuntza:
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ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Konparaziozkoak :
Desberdintasuna (bain...ago,
baino...gehiago/gutxiago
Harridura perpausak: Bai eguraldi
ederra!
Helburuzkoak: t(z)eko. Eguraldi
ederra hondartzara joateko, etxean
gelditzeko.
Adierazpen testualak
Aditz-kohesioa: bigarren eta lehen
planoak azalpenetan eta
kontaketan. dator/bota du. egin
zuen.

24- LANA:
Lanbideak, lantresnak, soldatak,
lan-baldintzak, ...

Nagusiari gutuna
idatzi
medikuarengana
joan ahal izateko,
lanetik lehenago
ateratzeko
baimena eskatu
eta baimen
eskaera egin
dizunari
erantzun.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ezagun
eta ezezagunei
baimena eskatzeko
ohar, gutun edo mezu
elektronikoa idatziz,
eta berari
eskatutakoak
erantzuteko esaldi
labur eta sinpleak
erabilita.

Testuingurua

Kultura erreferentziak:
Kultura ezagutza: klima atlantikoa,
mediterraneoa.
Euskal mitologia “Ortzi”Euria ari
du, haizea dabil.
Testu-generoa:

Xedea:

Ohar eta jakinarazpenak

Baimena eskatzea eta
erantzutea.

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Lanekoa

Aurreko ataletakoez gain
Alderdi ortografikoa:
Koma Deikietan: esaldi hasieran
zein tartean doanean.
Alderdi semantikoa eta lexikoa
Lantzen diren egoeretako ohiko

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lankide-Lankide
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Zeinuak ezagutu
eta
ekoizteko
estrategiak:
Zeinuen oinarrizko
trazuetan trebatzea.
Idatziaren
ulermeneko
estrategiak.
Ebaluatzea.
Irakurritako testuak
premiak
zenbateraino
asetzen
dituen

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
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lexikoa.
Aditza Aditz lokuzioen aspektua
Nahi izan eta behar izan
Sintaxia Helburuzkoak: ...t(z)era

25- HERRIZERBITZUAK:
Kiroldegia

Lagunartean,
udal
kiroldegiaren
zerbitzuaren
inguruko iritzia,
balorazioa eta
kexak
elkartrukatu, eta
mezu bat idatzi
arduradunari
kexa bat
adierazteko.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ahoz, eta
aurrez aurre, jasotako
zerbitzuaren inguruko
iritzia emanez,
balioespen sinple bat
egiteko eta, behar
izanez gero, horri
buruzko kexa idatziz
egiteko.

Testuingurua

Adierazpide testualak
Interaktibotasuna: deiktiboak
Pertsonalak (ni, zu, ...)
denborazkoak, orain, gaur, bihar.
Kultura erreferentziak:
Lana eta ekonomia: ordutegiak,
kontratu motak, lan-sektoreak
(nekazaritza, industria,
merkataritza, …)
Testu-generoa:

Xedea:

Kexa

Balioespena egin eta
kexatzea

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Zerbitzuak

Aurreko ataletakoez gain
Alderdi fonologikoa: euskararen
hitz luzeen azentu bikoitza.
Kiróldegiá.
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Morfosintaxia: Galdetzailea
(zertan)
Eratorpena:.-tegi.
Adjetibo graduatzaileak:-egi,-ago
Trinkoak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
lagun-lagun
ezezagun-ezezagun
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balioestea.

ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Komunikazioestrategiak
-Ahoskera
gogorarazten
lagunduko duten
erlazioak asmatzea.
-Intonazioa
norberaren
hizkuntzarekin edo
besteekin
alderatzea..

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
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karpetan jasotzen
da.

nabil,zabiltza,nenbilen,zenbiltzan…
Sintaxia: superlatiboa -rik..-ena.
Adierazpen testualak
Konexioa: zehatzaileak edo
adibideak ematekoak

26- GIZA
HARREMANAK:
Familia, lagunak,
ikaskideak,
lankideak...

Lagunekin
elkartu eta
asteburuko
planera huts egin
duzulako
barkamena
eskatu
whathappez eta
aurrez aurre.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da aurrez
aurre edo mezu bidez
barkamena eskatzeko,
eta besteek egindako
barkamen eskaerak
ulertzeko

Kultura erreferentziak:
Portaera sozio-kulturalak.
Aisialdia, ohiturak eta zaletasunak.
Kirola egiteko guneak (kiroldegia).
Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
Barkamena eskatzea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lagun-lagun

Barkamen eskaera
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
Aurreko ataletakoez gain
Aditzaren aspektua: iragan
burutua eta lehenaldiko
puntukaria.
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa
Sintaxia: kausazkoak-(e)lako.
Aditz izena: -t(z)ea ahaztu.
Kultura erreferentziak:
Harremanak, arlo pertsonalean
(lagunekin geratzea:
puntualtasuna, hitza
betetzea...).
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Adierazpen
estrategiak: alderdi
garrantzitsuak
komunikatzeko
modua entseatzea.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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27- GIZA
HARREMANAK:
Familia, lagunak,
ikaskideak,
lankideak...

Lankideei laneko
bilera batera ezin
joana adierazi eta
barkamena
eskatzeko mezua
idatzi.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ezagun
eta ezezagunei ohar,
gutun eta mezu
elektronikoetan,
barkamena eskatzeko
esaldi labur eta
sinpleak erabiliz.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

Mezu pertsonal laburrak

Barkamena eskatzea.

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Adierazpen
estrategiak.
Behar
dena
aurreikustea,
mezua arrakastaz
emateko.

Testuingurua

Testu-generoa:

Ikasestrategiak.

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
Autoebaluazioa

Xedea:

-Kontakizuna

Gertatutako ekintzak
kontatzea.

Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:

Esparrua:
Hedabideak

Aurreko ataletakoez gain
Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa.
Sintaxia. Menderakuntza.

Kontzeptualizazioa
Sintesi, arau, abisu,
ohar eta abarren
bitartez, ezagutza
eta lorpen berrien
jakitun izatea.
Arrakasta
balioestea,
baita
arrakasta lortzeko
lagungarri
izan

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du

Esparrua:
Lanekoa

Aurreko ataletakoez gain

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
Lankide-lankide

Alderdi semantikoa eta lexikoa:
Lantzen diren egoeretako ohiko
lexikoa
Aditzaren modua: indikatiboko
lehenaldia.
NOR-NORI.
zitzaidan/zitzaizkidan.
NOR-NORI-NORK nion/nizkion.
Kultura erreferentziak:
Lana eta ekonomia: sektoreak.

28- HEDABIDEAK:
egunkaria, irratia,
telebista...

Lagunekin,
aurrez aurre,
astean zehar
hedabideetan
edo kalean
entzun edo
ikusitako
gertaeraren baten
inguruan jardun.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
lagunartean, helburua
besteak jakinaren
gainean jartzea
denean, esaldi
sinpleak erabiliz,
gertatutako,
hedabideetan entzun
edo ikusitako
zerbaiten kontakizun

Autoebaluazioa

Enuntzaiatzaileenuntziatario harremana:
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laburra egiteko ahoz.
Besteek egindakoak
eta
komunikabideetakoak
ere ulertuko ditu.

Lagun-lagun

diren
ere.

Konpletiboa: (e)la
Zehar-galdera (e)n

bitartekoak

Adierazpide testualak
Sekuentziak: kontaketa.
Kultura erreferentziak:
Euskal irrati-telebistak.
Albistegiak.
(entzule eta ikusle gehieneko
ordutegiak)
Prentsa idatzia, edizio digitalak

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

B1 maila
B1 MAILA
(erabiltzaile independentea)
Entzumena
Testuinguru ezagunetan
(eskola, aisia, lana…) eta
erregistro estandarrean egindako
gertaeren kontaketak, azalpenak,
deskribapenak, instrukzioak eta
elkarrizketak ulertzeko gai
izango da, gaiak orokorrak
direnean eta xedea informazioa

Irakurmena

Mintzamena
Maila bereko solaskideekin
elkarrizketak izateko gai da,
betiere egoera ezaguna eta gaia
orokorra eta arrunta denean,
xedea izanik gai konkretu edota
abstraktuei buruz informazioa
trukatzea. Era berean, gai da
instrukzioak emateko, pertsonak

Ongi egituratutako testu
argietan (kronikak, artikulu
laburrak, deskribapenak eta
argibideak), gai izango da
komunikazio-asmoa, gaia, ideia
nagusiak, xehetasun
adierazgarrienak, diskurtsoaren
haria eta ondorioak atzemateko
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Idazmena
Eguneroko testuinguru
ezagunetan esperientziak
deskribatzeko, gertaerak
kontatzeko eta azalpenak emateko
gai izango da, baldin eta gaia
orokorra eta arrunta bada
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trukatzea denean. Horrez gain,
komunikazio-asmoa atzemango
du, ideia nagusiak jasoko ditu
eta zenbait testuingurutan baita
ñabardurak ere (zaratarik eza,
abiadura normala, ahoskera
garbia, erredundantzia, ikusizko
lagungarriak…), betiere
azalpenen bat izateko aukera
hau

eta ulertzeko, betiere gaiak
orokorrak eta ohikoak badira.

eta objektuak labur deskribatzeko,
gertaeren eta bizipenen kontaketa
laburrak egiteko eta bere iritzia
labur baina eraginkor adierazteko

B-1

Unitatearen izena
eta gaia

1- MITOLOGIA
Gaia: Kultura

Ekintza
komunikatiboak
(ahozkoa zein
idatzizkoa)

Helburuak (lau
trebetasunenak)

Testuingurua eta
xedea

Euskaltegian
mitologia lantzen
aritu zarete, eta
mintzasaiorako
ipuin mitologiko bat

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da, ahoz
nahiz idatziz,
pertsonaia

Testuingurua
Xedea:
ikaskideen jakinmina asetze aldera,
pertsonaia
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Testu-generoa
Edukiak:
Zein kultura
eduki/erreferentzia?
Zein adierazpide testual?
(plan orokorrak, kohesioa…)
Zein adierazpide
linguistiko?
Zein komunikazio
estrategia?
Zein ikasestrategia?
Testu-generoa:
Deskribapenak eta ipuin
klasikoak (kontaketa
erraza)

Jarduerak

1. Gaira hurbiltzen
1.1. Esaera zaharrak
1.2. Zer da euskal
mitologia?
Egoa/gezurra

Ebaluazio-tresnak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
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kontatzeko eskatu
dizute. Lehen astea
da. Urduri zaude.
Ametsetan ere
pertsonaia
mitologikoak
agertzen zaizkizu.
Konta ezazu
euskaltegiko
foroan, bart izan
duzun ametsa.
Amets horretan aste
honetan azaldu
diren pertsonaia
mitologiko batzuk
parte izan dute.

mitologikoen
deskribapen labur
bat ulertu eta datu
horietaz baliatzeko,
baita elezahar bat
ulertu eta kontatzeko
ere.

mitologiko baten
deskribapen
laburra eta
pertsonaia horren
pasadizoren bat
kontatzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Aditza
- OMEN
-Zehar estiloa eta estilo
zuzena
Kultura erreferentziak:
Euskal mitologiako
pertsonaiak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
elezahar bat
proposatuko du
herriko aldizkarian
argitaratzeko eta
denon artean bat
aukeratuko dute.
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2. Pertsonaia
mitologikoak
ezagutzen
2.1. Zeintzuk dira?
Osatu taula
2.2. Mari. Hutsuneak
bete
2.3. Eta beste
pertsonaiak? Osatu
taula
2.4. Amets mitologikoa.
Abestia osatu
2.5. Pertsonaia
mitologikoekin amets
egiten. Hutsuneak bete
3. Elezaharrak,
kondairak, ipuinak...
kontatzen
3.1. Martin Txiki eta
Basajaunak. Ipuina
ordenatu
3.2. Behin batean ba
OMEN zen...
3.3. Aditza kontaketan.
Orainaldia eta
lehenaldia
3.4. Herensugea.
Aukeratu aditza
3.5. Lezaoko lamia.
Aditza jarri
3.6. Nola kontatu
pertsonaiek esaten
dutena? Estilo

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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zuzena/zehar-estiloa
3.7. Elezaharretako
elkarrizketak. Zeharestilora pasatu
4. Ekintza
komunikatiboa egin
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa
2- BIZILEKUA
Gaia: ohiko
jarduerak

Bizileku idealari
buruzko bloga sortu
da euskaltegian eta
bertan parte hartuko
duzu zeure iritzia
azaltzeko.
Beraz, konta ezazu,
zure ustez, zein den
bizileku egokiena
(herri txikia, auzo
bakartia, hirigunea,
jaioterria, atzerria…)
eta zergatik. Eman
iritzia eta arrazoitu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, idatziz nahiz
ahoz, bizileku
idealaren inguruko
iritzia azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
arrazoi laburrak
emanez
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
bizilekuaren
inguruko testua
azaldu eta bere

Testu-generoa:
Argudio-testu laburra
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Deklinabidea
- Iritziak eta arrazoiak
emateko baliabideak [nik
uste dut…-ela, nire ustez,
nire ustean, nire iritziz,
zalantzarik ez dut…-(e)la,
deritzot, …] / [-(e)lako, (e)nez (gero), eta, -bait, -(e)la
eta, -t(z)eagatik, izan ere,
horregatik, hori dela eta, hau
guztia dela eta, …]
Kultura erreferentziak:
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1. Gaira hurbiltzen
1.1. Mutiloar berriak
1.2. Herrian ala hirian?
1.3. Alde onak eta
txarrak
1.4. Hirietako arazoak
1.5. a) Bideoa.
Egia/gezurra
b) Iritzia ahoz
2. Deklinabidea
2.1. Teoria
2.2. Osatu taula
2.3. Aukeratu zuzena
3. Iritziak-arrazoiak
3.1. Teoria
3.2. Iritzia eman
3.3. Arrazoitu
3.4. Berridatzi
4. Blogak
4.1. Teoria

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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iritzia emango du.

Zerbitzuak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

3-SUKALDARITZA
Gaia: elikadura

Lagun batek bere
urtebetetze-jaia
ospatu nahi.
Elkartean afari goxogoxoa prestatzeko
asmoa du, baina ez
da oso sukaldari
iaioa.
Proposa iezaiozu
errezeta bat zure
lagunari. Kontatu
zein osagai behar
dituen eta

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
errezeta bat
prestatzeko
jarraibideak eta
aholkuak emateko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak eta
jarraibideak ematea
eta eskatzea.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
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-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:
Errezetak.
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Jarraibideak emateko
baliabideak: agintera.
- Aholkuak emateko
baliabideak: ahalera.
- Kopuruak eta kantitateak
- Denborazkoak

4.2. Eredu bat
4.3. Koloreztatu
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

1.Gaira hurbiltzen
1.1.Denok sukaldari
1.2.Elena Arzak
1.3.Iñigo Kortabitarte
1.4.Errezil sagarra
1.5.Euskal
Herriko
mojitoa
2.Neurriak
eta
kopuruak nola adierazi
2.1.Teoria
2.2.Kopuruak
eta
kantitateak
2.3.-kada

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
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jarraibideak eta
gomendioak eman.
Ahoz zein idatziz.

Lagun-lagun

Kultura erreferentziak:
Jan-edanak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

4- EUSKAL
HERRIA
EZAGUTUZ
Gaia:
Euskal Herriko leku

Idatzi e-maila
lagunari.
Gonbidatu
zurekin

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz
laguna

Testuingurua
Xedea:
Gonbidatu eta
proposamenak
egitea.
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– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:
E-maila
Edukiak:

2.4.Ur baso bat ala baso
bat ur?
2.5.Zuzendu errezeta
2.6.Nola
prestatu
errezeta
2.7.Aginteraren
laguntzailea
2.8.Osatu esaldiak
2.9.Beste egitura batzuk
3.Errezetak prestatzen
3.1.Zer presta dezaket
larunbaterako?
3.2.Zer presta dezakezu?
3.3.Nola
adierazi
errezetaren pausoak?
3.4.Eredua lantzen
3.5.Testuak aztertzen
3.6.Testu
eredua
aldatzen.
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

1. Gonbidapena
1.1. Estitxuk Kerman
gonbidatu du. Aditza
zuzendu
2. Instrukzioak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
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interesgarriak

asteburua
pasatzera, eta
proposatu
Euskal Herriko
txokoren bat edo
batzuk
ezagutzeko
plana: zer egin
dezakezuen,
noiz, nola joan
behar duen...

gonbidatzeko,
proposamenak
egiteko eta datak
zein orduak ondo
adierazteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun
Ikaskide-ikaskide

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Gonbidatu aditza
-Instrukzioak ematekoak:
ahalera, denbora- eta lekuadierazleak
-Proposamenak egitekoak:
ahalera, -tzea…
-Data eta ordua
Kultura erreferentziak:
Euskal Herriko geografia
eta leku ikusgarriak

Ahoz, ikaskideei
egun-pasa
egiteko plana
proposatu: non,
zer dagoen han,
zer egin
dezaketen, noiz
joan daitekeen…
Ondoren,
gustukoena
aukeratu,
arrazoitu eta
konbentzitzen
saiatu.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
-129-

2.1. Nola joan naiteke
hara? Antolatzaileak
azpimarratu
2.2. Teoria. Instrukzioak
argi: denbora- eta lekuadierazleak
2.3. Zumaiatik Leitzara.
Egokia aukeratu
3. Badugu zer ezagutu
3.1. Ezagutzen al dituzu
Euskal Herriko Parke
Naturalak? Ezagutzak
neurtu
4. Proposamenak
4.1. Estherren gustuko
tokia. Egia / Gezurra
4.2. Estherren
proposamena. Aditzak
azpimarratu
4.3. Teoria. Aditza
proposamenetan
4.4. Zer egin dezakegu?
Testua osatu
4.5. Zer iruditzen zaizu?
Berridatzi
5. Noiz?
5.1. Data
5.1.1. Teoria. Hilabeteak
eta egunak
5.1.2. Ekitaldi-agenda.
Datak zuzen
5.1.3. Egutegia. Egunak
zuzen

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

5- HIZKUNTZAK
Gaia: ohiko
jarduerak

Zure
tutoreak
pentsatu
du
interesgarria
eta
aberasgarria dela
ikasle bakoitzak
beste
hizkuntza
bat
ikastean
izandako
esperientziaren
berri
ematea;
horren
harira,
zuen
bizipenak
kontatzea
proposatu dizue.
Beraz, kontatu
idatziz zer, zein izan
den zure
esperientzia.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
beste hizkuntza bat
ikasteko garaian
izandako
esperientzia
kontatzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Informazioa
ematea: norberaren
esperientzia eta
bizipenak
kontatzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Testu-generoa:
Azalpen laburra eta
kontaketa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Lexikoa
- Gustuak eta nahiak
adierazteko baliabideak
- Birpasa: aditza eta
denborazko perpausak
Kultura erreferentziak:
Hizkuntzak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

Mintzasaioan,

5.2. Ordua
5.2.1. Teoria. Zer
ordutan?
5.2.2. Orduak idatziz eta
ahoz
6. Ekintza
komunikatiboa prestatu
eta idatzi
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Informazioa eta
ideiak bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Ulermena
1.1. Hizkuntzarik zailena
1.2. Entzun-erantzun
1.3. Eleaniztasuna
irakaskuntzan
2.Aurrez
aurre
online?
2.1. Alde onak eta
txarrak
2.2. Sinonimoak
2.3. Nork esan du?

3. Gustuak eta nahiak
azaltzen
3.1. Teoria
3.2. Nola ikasten duzu?
3.3. Testigantzak
4. Esperientziak
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ala

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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ikasle
bakoitzak
bere esperientziaren
berri emango du,
testu-eredua oinarri
hartuta.

6- LASAI
GAITEZEN
Gaia: osasuna eta
gorputza zaintzea

Zure lagun bat oso
nekatuta eta
estresatuta dabil, eta
talasorako bono bat
oparitu diote. Berari
ez zaizkio horrelako
tokiak gustatzen eta
ez daki zer egin. Zu
joaten zara, eta
horregatik, iritzia
eta aholkua eskatu
dizu. E-mail bat

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
estresaren aurrean
zer egin behar den
aholkatzeko , baita
irakurri eta
entzundako
aholkuak ulertzeko
ere

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak ematea
eta eskatzea
Esparrua:
Lagunartekoa
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
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– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:
Mezu laburrak (mezu
elektronikoak)
Aholkuak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Ulermena
-Deklinabidea: mugagabea
-E-mailak

kontatzen
4.1. Aditza jarri
4.2. Denborazkoak
4.3. Aukeratu zuzena
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

1.Gaira hurbiltzen
1.1. Hiztegia
1.2. Egia/gezurra
1.3. Egokiena aukeratu
1.4. Galderak ordenatu
2. Deklinabidea lantzen
2.1. Teoria.
2.2. Osatu testua
2.3. Aukeratu zuzena
2.4. Akatsak zuzendu
2.3. Egokiena aukeratu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
Unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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idatziko diozu zure
esperientzia
kontatu, iritzia
eman eta
animatzeko.

Lagun-lagun
Ikaskide-ikaskide

Kultura erreferentziak:
Osasuna zaintzearekin
lotutako portaerak
(estresa zaintzea)

Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
egokitu zaion testua
(estresaren aurkako
erremedioak)
azaldu eta bere
iritzia emango du.
Amaieran, denen
artean bi
erremediorik
onenak aukeratu
behar dituzte.

7- TRADIZIOAK

Euskal Herriko

-Hasiera eta bukaerako
agurrak

Unitatea

Testuingurua
-132-

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:

3. E-maila
3.1. Teoria
3.2. E-maila ordenatu
4. Agurrak
4.1. Teoria
4.2. Hasierako agurrak
4.3. Bukaerako agurrak

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

5.Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa

1.

Txondorra

egiten

Autoebaluazioa
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Gaia: Ospakizunak

tradizioekin
zerikusia duen
ospakizun baten
berri izan duzu eta
ideia ona iruditu
zaizu hori ikustera
joatea.
Lagun bati e-maila
idatzi. Euskal
Herriko tradizio
baten berri eman,
zer egiten duten
azaldu, eta hara
elkarrekin joateko
proposamena egin.

amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
, idatziz gai bati
buruzko azalpena
emateko eta
proposamen labur
bat egiteko; baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da gai bati
buruzko azalpena
egiteko.

Xedea:
Gai baten azalpena
eta proposamena
egitea.
Esparrua:
Aisialdikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagun-ezagun

Azalpena
Proposamena
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Aditzaren aspektua.
- Proposamenak egiteko
baliabideak.
- Elkar.
Kultura erreferentziak:
Ospakizunak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
tradizio bat
azalduko du.
Besteena entzun eta,
irudiekin lotzeaz
gainera, ezagutzen
ote zuen, bertan
ikusten izan den eta
ikustera joango
litzatekeen
adieraziko du, baita
interesgarriena eta
bitxiena zein den
ere.

-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
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ikustera joango gara?
1.1. Zein da zein?
1.2. Proposamena
1.3. Noiz? Orain, lehen,
askotan, gero
1.4. Aditzaren aspektua.
Teoria
1.5. Joango al gara?
2. Solstizioak
2.1. Udako eta neguko
solstizioak
2.2. San Joan sua
3. Auzolana
3.1. Zer da?
3.2.
Amaiurren
auzolanean
3.3. Elkarrekin, hobeto!
3.4. Elkar. Teoria
3.5. Zer egin diote
elkarri?
4. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua.
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi.
5. Hausnarketa

Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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8- GAZTEAK
Gaia:
Gazte lokalak
Lankidetza
Gertaerak
ohiturak

Ikastetxeko weborriko
foroan
gazte
lokalen
inguruan iritzia
ematea
Zure seme edo
alabaren eskolan
bada
guraso,
irakasle
zein
ikasleek
parte
hartzeko web orri
bat eta
aste
honetan, foroan,
gazte-lokalen
inguruan mintzo
dira. Zeuk ere
idatzi duzu eta
forozale
batek
zureak kontuan
hartuta idatzi du.
Kontatu
lagunartean entzun
edo irakurritako
berria eta izan
elkarrizketa
Ohikoa
izaten
da, parkeetan,
irratian,
telebistan,
Interneten…
entzun
edo
irakurritakoa

Ikaslea gai izango
da, ahoz eta idatziz,
lagunartean zein
familiartean, gazteen
inguruko berri bat
kontatzeko,
helburua izanik
besteak jakinaren
gainean jartzea,
iritzia eskatzea edota
harridura, ustekabea,
gaitzespena...
adieraztea.
Besteek
kontatutakoak edo
komunikabideetan
entzun eta
irakurritakoak ere
ulertuko ditu.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea:
Idatziz iritzi xumea
ematea eta
bizipenak
kontatzea.

Iritzia
Elkarrizketa

Berri bat ahoz
kontatzea eta
horren inguruan
solas egitea.
Esparrua:
Ikastetxeko web
orriko foroa
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarraherritarra
Lagunak-lagunak

Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Berriak kontatzeko
eskema
- Deklinabidea: datuak,
ehunekoak, orduak nola
adierazi
- Aditzaren aspektua
kontaketan
- Besteek esandakoak
nola adierazi
- Norbere iritzia nola
adierazi
- Lokailuak
- Kohesioa elkarrizketan
Kultura erreferentziak:
Gazte lokalak
Kuadrilla
gaztetxeak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Ikasleek eta irakasleak,
ebaluazio taula bat bitarteko,
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1. Jendaurrean hitz
egiteko gomendioak
2. Berriak kontatu
2.1. Berri baten eskema,
ahoz kontatzeko. Teoria
2.2. Bilboko Udalak
gazte lokalen errolda
egin du
2.3. Gazteak lankidetzan
2.4. Gazte bat larriki
zauritu du
2.5. Bergarako
gaztetxean sutea
3. Gazte-lokalak. Iritzia
3.1. Lokala, txokorik
atseginena
3.2. Gazte-lokalak eta suitzalgailuak
3.3. Gurasoen iritzia
3.4. Gazteak, gurasoekin
ados?
3.5. Iñaki Tena. Topikoei
erantzunez
3.6. Foroa
4. Ahozko eta idatzizko
ekintza
komunikatiboak
prestatu eta idatzi
4.2. Idatzizko ekintza
komunikatiboa
4.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa: eskema
5. Ahozko ekintza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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9- ITSASOA
Gaia: itsasargiak

edota ezagunen
batek
kontatutako
berria,
pasartea…
kontatzea. Eta
horixe da zuk
egingo duzuna:
entzun duzun
berria kontatu
ondoren,
guztiak hasiko
zarete berriaren
inguruan
hizketan.
Euskal
Herriko
kostako itsasargi bat
aukeratu
eta
idatzizko
deskribapena
prestatu
gero
mintzasaioan
aurkezteko.
Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
aukeratu duen
itsasargia
deskribatuko du eta
taldean bat
aukeratuko dute
ezagutzera joateko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, itsasargi baten
ahozko zein
idatzizko
deskribapena
ulertzeko eta
deskribapena idatziz
nahiz ahoz egiteko.
Era berean ikaslea
gai izango da
besteen
deskribapenak
baloratzeko

Testuingurua
Xedea
Deskribatzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

ahozkoa nola hobetu
hausnartu
- Euskara ikastean
motibazioak duen
garrantziaz ohartaraztea
-Komunikazioa bideratzeko
ikasitako zein estrategia eta
bestelakoak baliatu dituen
hausnartzea
-Hizkuntzaren ikaskuntzan
esperientzia positibo eta
negatiboak alderatzea

komunikatiboa.
Hausnarketa

Testu-generoa:
Deskribapena

1.Itsasargiak ezagutzea
1.1.Courdouango
itsasargia. Ulermena
1.2.Zuzentasuna lantzen
1.3.Four
itsasargia.
Lexikoa eta ulermena
lantzen
2.
Ulermena
eta
gramatika lantzen
2.1.Eddystongo
itsasargia. Cloze testa
3. Erlatibozko esaldiak
3.1. Teoria
3.2
Pasarteetako
erlatiboak aztertu
3.3. Itsasargiak orain eta
hemen.
Erlatibozko
esaldiak identifikatu

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Deskribapenak egiteko
baliabideak:
-Erlatibozko esaldiak
-Konparatiboak
-Lexikoa
-Adjektiboak eta atzizkiak
Kultura erreferentziak:
Euskal Herriko
itsasargiak
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Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
Unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

10- LANDAREAK
Gaia: zaletasunak,
natura

Zure lagun batek
barazkiak jarri nahi
lituzke bere
balkoian eta
horretarako aholkua
eskatu dizu. Zuk
barazkiak
landatzeko
gomendioak
emango dizkiozu,
idatziz.
Azal iezaiozu zein

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
barazkiak
landatzeari buruzko
aholkuak emateko,
baita berari ahoz edo
idatziz emandakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak ematea
eta eskatzea
Esparrua:
Lagunartekoa
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana: Lagun-136-

-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietako kultur
erreferentziei
erreparatzea .
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideak
ikasi eta erabiltzea.
- Testua zuzendu edo
berridaztea
-– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
Testu-generoa:
Aholkuak
Edukiak:
Aholkuak emateko
adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Ahalera: nor, nor-nork
-Agintera: nor, nor-nork.
- Beste egitura batzuk:
-tzea nominalizazioa.

3.4.Bestelako seinaleak.
Esaldi
zatiak
hutsuneetan kokatu
4.Deskribapenak
egiteko baliabideak
4.1.Teoria
4.2.Deskribapenak
egiteko
baliabideak
aztertu

da.

5.Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa

1. Hiztegia
1.1. Sinonimoak
1.2. Zein ez da barazkia?
1.3. Definizioak
1.4. Barazkien egutegia
2.Barazkiak balkoietan
2.1. Barazkiak, etxeko
balkoitik
sukaldera.
Esaldiak txeratu.
2.2. Hosto xelebreak.
Elkarrizketa ordenatu
2.3.
Landare
berria.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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lagun
Ikaskide-ikaskide

barazki
komeni
zaizkion,
noiz
landatu
ditzakeen
eta noiz jasoko duen
uzta, zein orientazio
den
aproposena
barazki
horiek
aldatzeko,
zerk
egiten dien mesede
eta zerk kalte…

Kultura erreferentziak:
Naturarekin lotutako
zaletasunak: baratza

Mintzasaioan,
ikasle
bakoitzak
egokitu
zaion
barazki
bati
buruzko
testua
kontatu
ondoren,
denen
artean
erabaki behar dute
zein edo zeintzuk
gomendatu.

11- HEZIKETA

Lagun batek mezu

- behar aditza
- egokiak izan -tzeko.
-Oso aproposak izan
-aukera eman -tzeko.

Unitatea

Testuingurua
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:

Egia/gezurra
2.4. Barazkiak balkoian.
Cloze-testa
2.5. Ahalera. Birpasa
2.6. Hirietako baratzeak.
Aukeratu
3. Aholkuak
3.1.
Balkoietako
baratzak.
Aukera
anitzeko galderak.
3.2. Lotu gaiak eta
testuak
3.3 Ekogunea. Aukera
anitzeko galderak
3.4 Aholkuak emateko
egiturak
3.5. Testuak aztertzen.
3.6.
Testu
eredua
aldatzen.
4.
Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

1. Nolako gurasoak?

Autoebaluazioa

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
Gaia: hezkuntza

bat idatzi dizu eta
kontatu dizu ezin
duela alabarekin, ez
dakiela zer egin.
Egunero eztabaidan
ari direla, ez diola
kasurik egiten eta,
gainera, beti oso
lotsagabe erantzuten
diola. Azkenaldian
zaplazteko bat baino
gehiago eman omen
dizkio. Oso
kezkatuta dago,
pazientzia agortzen
ari zaio eta
edozertarako kapaz
da. Aholkua eskatu
dizu.
Erantzun iezaiozu
lagunari. Saiatu
zaitez lasaitzen.
Konta iezaiozu nola
konpontzen ziren
honelako arazoak
zuek txikiak
zinetenean eta nola
orain. Azaldu zure
iritzia zaplaztekoei
buruz. Eman
iezaiozu aholkuren
bat edo beste.

amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
lagun bati gaiaren
inguruko azalpen
labur batzuk eman
ondoren aholkuak
emateko eta aldeko
eta kontrako
alderdiak azaletik
deskribatzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Xedea:
Aholkuak ematea
alabarekin
kezkatuta dagoen
lagunari
Hainbat konturuen
inguruko iritzia
azaltzea
Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Iritzi laburra
Kontaketa
Aholkuak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Lexikoa
- ..(z) gero/ berriz
- Agintera: nor-nori-nork
- gero eta …ago (a, ak)
Kultura erreferentziak:
Hezkuntza
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren

-138-

1.1. Garai berriak
datoz. Lexikoa
1.2. Non erosten da
pazientzia? Birpasa
1.3. Nolako gurasoak
izan
behar
dugu?
Lexikoa
1.4. Nola aldatzen
diren gauzak. Aukera
anitzeko galderak
1.5. Testua aztertzen.
Teoria: -(e)z gero eta
berriz
1.6. Garai hartan...,
orain, berriz, ...
2. Heztea ez da erraza
2.1. Aitona-amonak
2.2.
Adituaren
gomendioak
2.3.
Gomendioak
emateko agintera. Teoria
2.4. Guraso maiteak:
agintera
2.5. Nerabezarora iritsi
da!
2.6. Gero eta ...-ago
3.
Zaplaztekoak,
ipurdikoak... bai ala ez?
3.1.
Zaplaztekoak.
Ulermena
3.2.
Zaplaztekoak
ilegalak?

Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Mintzasaioan
Heziketaren
inguruko hainbat
egoera azaldu eta
iritzia emango dute.

12BERDINTASUNA
Gaia:
eguneroko kontuen
trataera

Aukeratu unitatean
edo
mintzasaioan
azaldu den egoera
bat eta idatzi kexua
dagokionari.
Zuk
erabaki behar duzu
nori idatzi, mezua
ala gutuna idatziko
duzun, tonu leuna
edo
gogorra
erabiliko
duzun,
zuri gertatutako edo
zuk
ikusitako
zerbait kontatuko
diozun
kexa
adierazteko
edo
azalpen
orokor
batetik
abiatuko
zaren, baina iritzia
eman beharko duzu,
baita zerbait eskatu
edo proposatu ere.
Unitate
gizon

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
bidezkoa iruditzen
ez zaion egoera
baten aurrean
kexatzeko eta
besteek ahoz edo
idatziz egindako .
kexuak ulertzeko
ere.

hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

3.3. Zaplaztekorik ez!
4.
Ekintza
komunikatiboa egin
4.1.
Egoera,
eginkizuna eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Egoera baten
aurrean kexatzea

Kexa gutuna

Esparrua:
Zerbitzuguneak

Kexatzeko adierazpide
testual eta linguistikoak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide
Ezezagunezezagun

- Kexa gutunaren egitura
-Kexaren tonua
-Baldintzaren ondorio
hipotetikoa

1.
Berdin
tratatzen
omen gaituzte...
1.1. Topikoak
1.2. Berdin. Cloze-testa
1.3.
Zergatik
erabili
behar dute gona neskek?
Aukera
anitzeko
galderak
1.4. Ez dut eskolan
galtzak
janzteko
baimena
eskatuko.
Elkarrizketa osatu
1.5. Urdina eta arrosa.
Aukera
anitzeko
galderak
2. Kexuka
2.1. Kexatzeko testuen
edukia
eta
egitura.
Teoria
2.2.
Txankleten
eta
galtzerdien sexuaz
2.3.
Emakume
izateagatik garestiago
2.4.
E-maila
gutun

Edukiak:

Kultura erreferentziak:
-Higiene ohiturak eta
jarrerak
- Soldata
desberdintasunak
- Erosketak, kontsumoa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

honetan
eta
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Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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emakumeen arteko
berdintasuna
zalantzan
jartzen
duten
hainbat
egoeraren berri izan
duzu.
Estitxu
Eizagirrek Susaeta
argitaletxera idatzi
duen
kexa-mezua
ere irakurri duzu.
Horrek animatuta,
zuk ere kexa bat
idaztea
pentsatu
duzu.

-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Mintzasaioan
hainbat jendek
egindako kexa,
protesta, eskaera
edo proposamenen
berri izango dute.
Bakoitzak horietako
egoera bat azalduko
du eta esango du
horrekin ados
dagoen ala ez, zer
iruditzen zaion,
kexatzeko edo
protestatzeko
arrazoirik ikusten
duen, eta abar.
Bakoitzak berea
azaldu ondoren,
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bihurtu
2.5.
Argitaletxearen
erantzunaren egiak eta
gezurrak
3. Tonua garrantzitsua
da
3.1. Takoiak inposizioa
ala
gustu-kontua.
Aukera
anitzeko
galderak
3.2. Takoi altuak, klitori
ablazioaren
pare.
Esaldiak txertatu
3.3. Tonua garrantzitsua
da. Teoria
3.4. Zeinek du tonu
gogorragoa?
Testua
aztertzen
3.5. Mezuaren tonua
leundu
nahi
nuke:
baldintzaren
ondorio
hipotetikoa. Teoria
3.6.
Neska-mutil
binomioa
komunetik
behera. Aditza jarri
3.7. Neskek eta mutilek
zutik
egin
beharko
lukete pixa. Akatsak
zuzendu
3.8. Eztabaidako ideia
nagusiak
4.
Ekintza
komunikatiboa egin
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13- KONTSUMOA
Gaia: ohiko
jarduerak

denen artean
erabakiko dute
zeintzuk diren kexa
idatzia egitea
merezi duten bi
egoerak
Gehiegi
kontsumitzen omen
dugu. Gai horren
inguruko foroa
sortu da
euskaltegian eta hor
idatziko duzu zeure
kontsumo-ohiturak
azaltzeko.
Beraz, kontatu
idatziz zer, zenbat
eta nola
kontsumitzen
duzun.

4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa
Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
bere kontsumoohiturak azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Informazioa
ematea: norberaren
kontsumo-ohiturak
azaltzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Testu-generoa:
Azalpen laburra
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Lexikoa
- Nominalizazioa
- Ortografia
- Lokailuak
- Ehunekoak
- Prezioak
Kultura erreferentziak:
Kontsumo-ohiturak

Mintzasaioan,
ikasle
bakoitzak
bere
kontsumoohituren
berri
emango du, testueredua
oinarri
hartuta.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
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1. Ulermena
1.1. Ametsak eta desioak
1.2. Kontsumismoa
1.3. Jaioberriak
2.Alferrik
galdutako
janaria
2.1. Hiztegia
2.2. Nominalizazioa
2.3. Ortografia
3. Lokailuak
3.1. Teoria
3.2. Lokailua txertatu
3.3. Lokailua aukeratu
3.4. Lokailua sailkatu
4.
Ehunekoak
eta
prezioak
4.1. Teoria
4.2. Aukeratu zuzena
4.3. Akatsak zuzendu
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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14-ABEREAK
Gaia: Animaliak

Lagun batek emaila
idatzi dizu, eta bere
txakurra zaintzeko
eskatu dizu. Zuk
ezin
duzu
proposamena
onartu (seme-alabak
dituzu; etxea ez da
handia; ez duzu
egokia
ikusten
animaliak
etxean
edukitzea; animaliak
zaintzeko gaur egun
aukera
asko
daude…)
Beraz, idatz iezaiozu
mezu
elektroniko
bat
lagunari,
txakurra ez duzula
hartuko
esateko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz, lagunari
erantzun eta ezetz
esateko, arrazoiak
eman eta
proposamena
egiteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahoz ikaslea gai
izango da ikaskideei
azaltzeko zein
animalia izan nahi
lukeen eta zergatik,
baita besteek
azaldutakoa

Testuingurua
Xedea:
Arrazoiak eman eta
proposamena
egitea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Laguna-laguna

eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:
Mezu laburra (mezu
elektronikoa)
Argudio laburrak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Hiztegia eta esamoldeak
-Nominalizazioa; -tzeak
nominalizazioa.
-Zehar estiloa: -ela /enik
-Emaila
Kultura erreferentziak:
Animalien eta gizakien
arteko harremana
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5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

1.Maskotak
1.1.Zer diozu maskotei
buruz?
1.2.1.
Erantzukizuna,
onura,
ardura(1):
egia/gezurra
1.2.2.Aditz-izena. Teoria
1.2.3.
Erantzukizuna,
onura,
ardura(2):aukeratu
aditz-izena
2.Zein animalia izango
zinateke
2.1.Kalean
galdezka:
bideoa ikusi eta esan
nork esan duen
2.2.Hiztegia
eta
esamoldeak:
zutabeak
elkartu
2.3.Iritziak
entzun,

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Azaldu
ondo
zeintzuk diren zure
arrazoiak
eta
proposatu
irtenbideren bat.

Komunikazio eta ikasestrategiak:

ulertzeko ere. ,

– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Mintzasaioan
ikaskideei azalduko
diete zein animalia
izan nahi luketen
eta zergatik, eta
denen
artean
aukeratuko
dute
gehien
gustatzen
zaiena.
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irakurri, osatu
3.-tzea/-tzeak
nominalizazioa
3.1.Teoria -tzeak
3.2.Batzuetan,
tzea…;esaldiak
berridatzi
3.3….beste batzuetan, tzeak:
esaldiak
berridatzi
4.Zooak:
animalia
biltegi?
4.1.Adituen iritzia eta
azlpenak:
esaldiak
txertatu
4.2.Blogean iritzia eman
dute:
laburpena
aukeratu
4.3.Emaila. Teoria
4.4.Cabarceno: gutuna
ordenatu
4.5.Konpletiboa –ela/enik
4.6. Gutuneko esaldiak:
bilatu konpletiboak
4.7.Baiezkotik ezekora:
berridatzi esaldiak
5.Maskoten zaintza
5.1.Maskotak
2.0:
aukeratu hitz egokia
5.2.Nork zainduko dit
maskota?: aukeratu hitz
egokia
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15- MEDIKUNTZA
ALTERNATIBOA
Gaia:
Sendabelarrak,
ikastaroak,
gaixotasunak,
erremedioak

Erantzun
lagunak
bidalitako
gutunari, eta
eman sendatzeko
erremedioren
bat.
Laguna azkenaldian
pattal samar dabil
osasunez, nazkanazka eginda, eta
gutuna idatzi dizu
erremedioren bat
eskatzeko. Zuk
lagunari erantzungo
diozu eta, besteak
beste, erremedio bat
emango diozu.
Elkarrizketan
kontatu
Gutuna bidaltzeko
kalera irten, eta
lagun batekin egin
duzu topo, eta
elkarren berri

Ikaslea gai izango da
lagunaren gutunari
erantzun eta eskatu
dizkion aholkuak
emateko.
Ikaslea gai izango da
lagunarteko
elkarrizketan zer
gertatzen zaion
kontatzeko eta
aholkuak emateko,
baita gaiaren
inguruko beste
elkarrizketa batzuk
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea:
Lagunari gutuna
idaztea
gaixotasunari aurre
egiteko
erremedioak
aholkatzeko asmoz.

Lagunarteko gutuna
Elkarrizketa

Esparrua:

Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Lokailuak
- Elkarrizketa
koherenteak, ez
bakarrizketa
- Esapideak
- Aditz trinkoak
- Aditz laguntzaileak
- Nominalizazioa
- Kopuruak eta
zenbakiak
- Proposatzeko egiturak

Lagunartekoa

Kultura erreferentziak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Sendabelarrak

Lagunari ahoz
zer gertatzen
zaizun azaltzea
eta gaixotasunari
aurre egiteko
erremedioak
proposatzea
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:

6.Ekintza
komunikatiboa
6.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7.Hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Sendabelarrei
buruzko ikastaroa
1.2. Tearen ezaugarri
magikoak
2. Zer gertatzen zaizu?
Kontaketa
2.1. Txistea (Kike
Amonarriz)
2.2. Sintomak
2.3. Aditz trinkoak.
Teoria. Taulak
2.4. Gertaerak
2.5. Diabetesa
2.6. Gutuna
3. Nik badut erremedio
bat
3.1. Zenbakiak. Teoria
3.2. Noiz hartu.
Kopuruak eta denborak
3.3. Intsusa
3.3.1. Ezaugarriak
3.3.2. Intsusa ukendua
nola egin
3.4. Berbena
3.5. Plantaina

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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galdezka hasi zarete.
Badirudi ados jarri
zaretela, biok
erdipurdi
baitzabiltzate. Zuk
kontatuko diozu
pattal samar
zabiltzala osasunez
eta zergatik
zabiltzan gaizki, eta
azalduko diozu zein
sintoma dituzun,
noiztik zabiltzan eta
noiz hasi zinen
arazoak izaten… Eta
zure lagunak,
zorionez,
erremedioren bat
emango dizu!
Lagunak ere, era
berean, kontatuko
dizu zer gertatzen
zaion, eta zeuk
azalduko diozu zer
egin dezakeen.
Lagunarekin
izango duzun
elkarrizketa
prestatu nahi
baduzu, entzun
pertsona bati zer
gertatu zaion eta
eman dioten

- Jada praktikan jarri
dituzten estrategiak
azaleratzea, dituzten
baliabideei buruzko
hausnarketa bideratzeko eta
modu eraginkorrean bidean
jartzeko, eta, era berean,
ikaskideek ere kontuan
hartzeko.
- Norberaren aurrerapena
balioestea.
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3.5.1. Nolakoa da?
Ezaugarriak
3.5.2. Zertarako da eta
nola prestatu behar da
plantaina?
3.5.3. Plantaina: noiz eta
nola bildu, eta beste
4. Ekintza
komunikatiboak egin
4.1. Egoerak,
eginkizunak eta ereduak
4.2. Idatzizko ekintza
komunikatiboa
4.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
5. Hausnarketa
5.1. Idatzi ondorengo
hausnarketa
5.2. Ahozkoaren
hausnarketa
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16KOMUNIKAZIOA
Gaia: hedabideak

erremedioa.
Euskaltegian
eztabaidan ari
zarete: batzuei
paperezko prentsa
irakurtzea gustatzen
zaizue; besteok
nahiago duzue
prentsa digitala.
Eman bakoitzak
zuen iritzia
euskaltegiko
blogean.
Mintzasaioan
prentsa irakurtzeko
euren ohiturak
kontatu eta iritzia
eman behar dute.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
zerbaiti buruzko
iritzia emateko edo
eskatzeko, arrazoiak
emanez, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:

Iritzia

Iritzia adieraztea
(arrazoiak emanez)

Edukiak:

Esparrua:
Akademikoa

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hiztegia

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle
Ikasle-irakasle

- Iritzia emateko baliabideak
eta estrategiak
- Kohesioa: lokailuak
Kultura erreferentziak:
Euskal hedabideak,
hedabideak
Komunikazio eta ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.

-146-

1. Egunkaria irakurriz
ilustratzen ginen
1.1. Zer ohitura ditu
jendeak?
1.2. Ohiturak aldatzen
1.3. Egia ala gezurra?
1.4. Azala bakarrik,
bukaeratik
hasita,
kirolak batez ere...
1.5. Eta guk zer?
2. Egunkariak krisian
2.1.
Zer
dio
dendariak?
2.2.
Zer
dio
kazetariak?
2.3. Baietz asmatu!
3. Paperezko prentsa ala
digitala?
3.1.
Trenean
irakurtzen?
3.2. Iritziak iritzi
3.3. Uste dut hau dela
nire iritzia
3.4. Iritziak iritzi, nik...
3.5. Kohesioa. Teoria
3.6. Zer funtzio dute?
4.
Ekintza
komunikatiboa egin
4.1.
Egoera,
eginkizuna eta eredua
4.2. Informazioa eta

Autoebaluazioa

Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.

lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
17- ESKULANAK,
HEZIGARRI
Gaia:
eskulanak

Lagun bati iloba
eramango diote
egun batzuk bere
etxean pasatzera,
eta, ilobarekin
etxean zer egin
dezakeen galdetu
dizue lagunoi.
Eskulanak egiteko
proposatu. Idatzi emaila. Egin
proposamena,
azaldu zergatia eta

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz
lagun bati
proposamenak
egiteko,
proposatutakoa
arrazoitzeko, eta
adibideak zein
instrukzioak
emateko.

Testuingurua
Xedea:
Proposamena
egitea laguntza
eskatu duen
lagunari
Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
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Testu-generoa:
Instrukzioak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Eskulanen inguruko
hiztegia
-Proposamenak egiteko
baliabideak: -tzea, ahalera…
- Besteen iritzia azaltzekoak:

1. Mirenen eskaera eta
Iñakiren erantzuna.
Ereduaren edukia eta
egitura aztertu
2. Proposatu
2.1. Iñakiren
proposamena. Aditzak
aztertu
2.2. Zer egin dezakegu?
Testua osatu: ahalera
3. Arrazoitu
3.1. Iñakiren arrazoiak.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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eman adibideak eta
azalpenak.

Lagun-lagun

-ren ustez, arabera…
-Norberaren iritzia
adieraztekoak: nire ustez…
-Adibideak ematekoak: esate
baterako, adibidez…
-Instrukzioak ematekoak:
agintera eta behar izan
aditza

Mintzasaioko
irakaslea ere zure
lagunaren egoera
berean dago.
Bideoan ikusitakoa
proposatu, eta
egokitasunaz,
zailtasunaz etab.
hausnartu.

Kultura erreferentziak:
Haurren heziketaren
ingurukoak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
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Iritziak aztertu
3.2. Besteen iritzia
3.2.1. Besteen iritzia nola
azaldu. Cloze-testa
3.2.2. Ulertu al duzu?
Aukera anitzeko
galderak
3.3. Norberaren iritzia
3.3.1. Gure iritzia nola
eman. Testua osatu
3.3.2. Ulertu al duzu?
Egia/gezurra
4. Adibideak eta
argibideak eman
4.1. Iñakiren adibideak
eta argibideak. Testuko
egiturak aztertu
4.2. Tresnak, materialak
eta ekintzak.
Gurutzegrama
4.3. Teknikak: zerezkoa,
nola, zerez…
4.4. Azalpenak bideotutorialetan
4.4.1. Materialak
4.4.2. Prozesua:
hurrenkera. Ordenatu
4.4.3. Prozesua:
aginduak. Berridatzi
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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18- ZIENTZIA
Gaia: zientzialariak

Bakoitzari
interesgarria
iruditzen zaion
zientzialari bati
buruzko
informazioa
emango du. Eta
gero, arrazoitu egin
beharko du zergatik
aukeratu duen
zientzialari hori.
Mintzasaioan ere
gauza bera egingo
du, zientzialari bati
buruzko
informazioa eman
eta zergatia
arrazoitu.
Amaieran, denen
artean bi
zientzialari
garrantzitsuenak
aukeratu behar
dituzte.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
zientzialari bati
buruzko informazioa
emateko eta bere
aukera azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere

Testuingurua
Xedea:
Norbaiti buruzko
azalpena egitea
Norbait
goraipatzea
Esparrua:
Lagunartekoa
Ikasleartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun
Ikaskide-ikaskide

- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
Testu-generoa:
Biografia, kontaketa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
-Nominalizazioa
-Azalpena, iritzia
Kultura erreferentziak:
Euskal Herriko
zientzialariak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
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5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.3. Idatzi ondorengo
hausnarketa
1.Garai batek
zientzialariak
1.1. Bakoitza bere lekuan
1.2. Hutsuneak bete
1.3. Egia ote da?
1.4. Galderak erantzun
1.5. Esaldiak txertatu
2. Puntuazioa
2.1.a. Koma bakarra.
2.1.b. Teoria. Puntu eta
koma, bi puntuak eta
etenpuntuak
2.2. Puntuak eta komak
dantzan
2.3. Puntuak eta komak
aukeratzen
3. Gaur egungo
zientzialariak
3.1. Zer dio?
3.2. Denetik pixka bat
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
Unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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19- GORPUTZA
Gaia: osasuna eta
gorputza zaintzea

Lagun batek
aholkua eta iritzia
eskatuz idatzitako
mezu elektronikoari
erantzun behar dio.
(Lagunak 10 urteko
alaba du, eta
pediatrak esan dio
gehiegizko pisua
duela eta dieta
egiten hastea komeni
zaiola. Ez daki
medikuari kasu egin
ala ez, ez dauka argi
10 urteko alaba
dietan jartzea egokia
den ala ez. Zure
iritzia eskatu dizu. )
Mintzasaioan

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagun bati mezu
elektroniko bat
idazteko, egoera bati
buruzko iritzia
adierazteko, eta
aholkua emateko,
baita besteek ahoz
zein idatziz
emandakoak
kontatzeko ere.
Ahoz, gai izango da
entzun/ikusitako
elkarrizketa baten
nondik norakoak
besteei kontatzeko
eta besteek
kontatutakoak

Testuingurua
Xedea:
Zerbaiti buruz
iritzia ematea,
aholkuak ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Kontaketa, iritzia,
aholkuak eta
gomendioak
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
- Deklinabidea: nor eta nork
- Ortografia: ahozkotik
idatzira + hitz paronimoak
(h, s/z, ts/tz)
Kultura erreferentziak:
Osasuna eta higienea:
osasun publikoa, osasuna
zaintzearekin lotutako
portaerak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
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1. Gorputzak
1.1. Nire titiak. Esaldiak
txertatu
1.2. Nor eta nork. Teoria
1.3. Gerra isila. Nor eta
nork. Txertatu eta
aztertu
1.4. Gorputz perfektuak.
Nor eta nork. Akatsak
aurkitu.
2. Gehiegikeriak
2.1. Kiloak eta urteak.
Ulertu al duzu?
2.2. Lodi egotearen
ondorioak. Ulertu al
duzu?
2.3. Potolofobia. Egia ala
gezurra
2.4. Anorexia. Egia ala
gezurra
3. Aholkuak eta

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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20-EGURALDIA
Gaia: Klima eta
ingurumena

Gizarteak
ezberdintzat dituen
gorputzetan bizi
diren pertsonei
egindako
elkarrizketa baten
nondik norakoak
besteei kontatu

ulertzeko.

Denbora dezente
igaro da azken aldiz
kuadrilla osoa
elkartu zinenetik.
Hori dela eta,
kuadrillako lagunei
astebururako plana
proposatu diezu emailez.
Idatzi e-maila
lagunei, azaldu
astebururako
pentsatu duzun
plana.
Azaldu plana:
Nora joango zareten,
zer eguraldi egingo
duen, zer egingo

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz
laguna
gonbidatzeko,
proposamenak
egiteko

-Ereduei erreparatzea:
iritzia/kontaketa/mezu
elektronikoa/aholkuak.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide eta
adierazpide testualei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
Testuingurua
Xedea:
proposamena
egitea.
Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Testu-generoa:
E-maila
Proposamena
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Konpletiboa eta zehargaldera
-Proposamenak egitekoak:
ahalera, baldintza erreala
Kultura erreferentziak:
Klima
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
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ortografia
3.1. Argaltzeko
aholkuak. Ortografia
3.2. Ortografia. H.
Zenbait hitz bikote
3.3. Ortografia. s/z eta
ts/tz. Zenbait hitz bikote
4. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
5. Idatzi ondorengo
hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Zer eguraldi egingo
du? Hizki-zopa
1.2. Euria ari du. Osatu
testua.
1.3. Zirimiria ari du.
Aukeratu parekoak
1.4. Euriari elurrak hartu
dio lekukoa. Lotu esaldi
hasierak eta amaierak
2. Nola jakiten dugu zer
eguraldi egingo duen
2.1. June Ansoleaga.
Erantzun galderei.
2.2. Irakurri testua. Lotu
hitzak beren
esanahiarekin.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
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duzuen eguraldiaren
arabera (euria bada,
euririk ez bada), zer
ikusiko duzuen,
ordutegia.

-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Ahoz, ikaskideei
egun-pasa egiteko
plana proposatu:
nora, zer dagoen
han, zer egin
dezaketen.
Ondoren,
gustukoena
aukeratu, arrazoitu
eta konbentzitzen
saiatu.

2.3. Eta beste
pertsonaiak? Osatu taula
3. Eguraldi-iragarpenak
3.1. Zer esan dute
eguraldiari buruz?
Aukeratu mapa egokia
3.2. Sintaxia. Teoria
3.3. Irratiko iragarpena.
Idatzi Leirek entzun
duena
3.4. Zure iragarpena.
Egia ala gezurra
4. Proposamenak
4.1. Surf egitera noa.
Markatu behar dituzun
datuak
4.2. Baietz egin plan bat!
Proposatu eguraldiaren
araberako plana
4.3. Proposamenak nola
egin. Teoria
4.4. Egin zuk plana.
Osatu testua aditza
txertatuta
4.5. Lurraren erraietara
bidaia. Aukeratu
zuzena.
4.6. Zer egin dezakegu
asteburuan? Zuzena
aukeratu
5. Baldintzazko
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da.
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21ELKARTASUNA
Gaia:
GKEak

GKE batean lanean
ari den lagun bati
emaila idatzi
informazioa
eskatzeko eta
proiektuan parte
hartzeko asmoa
azaldu.
Mintzasaioan,
elkartasunarekin
zerikusia duten
azpigaiak (GKEak,
trasplanteak,
Greenpeace eta
abar) landu eta
azalduko dituzte.
Taldekideek
entzundakoari
buruzko iritzia
emango dute.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagun bati mezu
elektroniko bat
idazteko, proiektu
bati buruzko
informazioa eskatu,
eta parte hartzeko
gogoa adierazteko.

Testuingurua
Xedea:
Proiektu bati
buruz informazioa
eskatzea eta parte
hartzeko gogoa
adieraztea.

Halaber, gai izango
da entzun edo
irakurritako testu
baten nondik
norakoak besteei
kontatzeko eta
besteek
kontatutakoak
ulertzeko .

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Esparrua:
Lagunartekoa

Testu-generoa:
Azalpen-testuak, iritzia
eta emaila.
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa: puntua,
galdera- eta harriduramarkak, kakotxak.
- Nominalizazioa (birpasa)
Kultura erreferentziak:
Elkartasun ekimenak:
beharrean daudenei
laguntzeko Euskal
Herriko elkarte eta
jarduerak.
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
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perpausak
5.1. Teoria
5.2. Eguraldi ona egiten
badu. Esaldiak osatu
6. Ekintza
komunikatiboa egin
6.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Ronani laguntzeko
kantuan irakurmena
1.2.Liburu-denda
solidarioak entzumena
1.2.1. Ronani laguntzeko
kantuan.
Esaldiak
osatzen
2. Puntuazioa
2.1. Teoria
2.2. Oxfam-en txostena.
Puntuazio markak ipini
2.3.Osasunaren
bila
etorrita.
Puntuazio
markak ipini
2.4.
Transplanteak.
Gaizki
dauden
puntuazio
markak
kendu edo aldatu
3.
Nominalizazioa
lantzen
3.1. Izeba proiektua

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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22- EZKONTZAK
Gaia: Ospakizunak

Lagun batek, bere
ezkontzara joateko
gonbidapena bidali
dizu.
Lagun bati e-maila
idatzi, bere
ezkontzara ezin
izango zarela joan
esateko. Mezuan,
zoriondu, eskerrak
eman, adierazi ezin
zarela ezkontzara
joan eta arrazoiak
eman, eta proposatu
ezkontza elkarrekin
ospatzeko beste
zerbait.
Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
ezkontzetan zein

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da, idatziz
e-mail pertsonalak
idazteko,
informazioa emanez,
helburua jakinaren
gainean jartzea
denean; baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
ohiturei buruzko
azalpena egiteko eta
bizipen bat
kontatzeko.

Testuingurua
Xedea:
Eskerrak ematea,
gonbidapena
gaitzestea eta
proposamena
egitea.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntziatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun
Ikaskide-ikaskide

-Ereduei erreparatzea:
mezu elektronikoaren
egitura.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide eta
adierazpide tetualei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
Testu-generoa:
Gonbidapenak
Proposamenak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Gonbidapenak.
- Datak eta orduak.
- Kausazko perpausak.
- Proposamenak.
Kultura erreferentziak:
Ospakizunak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
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3.2. Pasarteak osatzen
4. Testu eredurantz
4.1. Paragrafoak
4.2.
Hitzak
eta
definizioak lantzen
5.Ekintza
komunikatiboa egin
5.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Hiztegia
1.1. Ezkontza egunean
dena prest!
2. Gonbidapenak
2.1. Ezkondu egingo
gara!
2.2. Zuek ere
gonbidatuta zaudete
2.3. Atsegin handiz
gonbidatzen zaitugu
2.4. Zein egunetan eta
zein ordutan?
3. Gonbidapenari
erantzun
3.1. Ez dut hutsik egingo
3.2. Tamalez, ezin izango
naiz joan
3.3. Zer iruditzen zaizu
beste zerbait egitea?
4. Eskerrak eman
4.1. Mila esker

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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ohitura dituen
azalduko du, eta
nolako ezkontza
egingo lukeen
esango du. Be
erantzungo ditu.

23SENTIMENDUAK
Gaia:
Gorputza eta
osasuna:
sentimenduak

Idatz iezaiozu mezu
elektroniko
bat
lagunari,
bere
aholku-eskariari
erantzuteko.
Esaiozu, zure iritziz,
zer den onena bere
bikotekidearekin
adiskidetzeko:
zertaz hitz egin
behar luketen, zer
proposatu beharko
liokeen, berak zein
jarrera hartu behar
lukeen,
zer
komeniko
litzaiekeen…
Zure lagun batek
honako mezua idatzi
dizu

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
lagunei aholkuak
emateko eta besteek
ahoz edo idatziz
emandakoak .
ulertzeko.

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide
Lagun-lagun

eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
Testu-generoa:
Mezua, aholkuak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Hainbat lokailu
-Baldintzaren ondorio
hipotetikoa: nor-nori-nork
eta nor-nori
-Haserrea adierazteko
baliabideak: irainak
Kultura erreferentziak:
-Sentimenduzko
harremanak.
Komunikazio eta
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etortzeagatik
4.2. Kausazko
perpausak. Teoria.
4.3. Gauza bera esateko
bi modu
4.4. Zer dela eta?
5. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua.
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi.
6. Hausnarketa
1.
Sentimenduak,
sentimenduak...
1.1. Sentimendu eta
emozioen
sinonimoak
eta antonimoak.
1.2. Sentimenduen egiak
eta gezurrak
1.3. Sentimenduak adina
ikono. Aukera anitzeko
galderak.
2. Emozioen tertulia
2.1. Zoriontsu al zara?
Aukera
anitzeko
galderak
2.2. Autoestimua, nork
esan duen zer.
2.3.
Ez
lotsatzeko
aholkuak. Zutabeak lotu
2.4. Barrea eta negarra
osasunaren mesedetan.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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ikasestrategiak:

bikotekidearekin
arazoak
dituela
esateko eta aholkua
eskatzeko.

– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Bere
mezua
irakurritakoan
zer
erantzun ez dakizula
geratu zara, baina
berehala oroitu zara,
bikotekidearekin
arazoak
izan
zenituenean, zuk ere
lagun bati aholkua
eskatu zeniola. Berak
idatzitakoa irakurri
duzu eta pentsatu
duzu
zuk
ere
horrelako
zerbait
erantzungo diozula
lagunari.
Hainbat ikaskidek
dituzten
sentimenduen berri
izango duzue: lotsa,
bakardadea,
autoestimu baxua,
ezetz esaten
ikasteko beharra,
jarrera ezkorra, eta
abar. Zuetako
bakoitzak horietako
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Cloze-testa
2.5. Negar egiten al
duzue?
2.6. Noiz edo zerekin
egiten duzue negar?
2.7. Lotsarik ematen
dizue negar egiteak?
2.8. Estalitako emozioak
gaitz bilakatu daitezke.
Elkarrizketa ordenatu
3.
Haserretuz
gero,
adiskidetzen lanak
3.1.
Astakirtena.
Esaldiak txertatu.
3.2. Irainak sortzeko
metodoa. Teoria.
3.3. Biraoka. Biraoak
sortzen.
3.4. Maiterekin haserre.
Hutsuneak bete.
3.5.
Maiterekin
adiskidetzeko aholkuak
nola
idatzi.
Aditza
aukeratu.
3.6. Baldintza badakigu.
Teoria
3.7 Zein aholku emango
zenizkioke
Gorkari?.
Aholkuak aukeratu.
4.
Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
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24. ENERGIA
AURREZTEN
Gaia:
Energia aurrezteko
aholkuak

sentimendu bat
gainditzeko hainbat
aholku izango
dituzue. Aholku
horiek azaldu behar
dizkiezue
ikaskideei eta
horiek aholkurik
interesgarriena zein
den esango dute,
baita beraien
aholkuak kontatu
ere.
Idatzi e-maila
lagunari.
argindarraren
fakturan
aurrezteko
aholkuak
emateko.
Mintzasaioan,
etxean energia
erabiltzeko
moduaz hitz egin
behar dute: zer
kontratu-mota
daukaten,
tarifak,
berogailusistema,
etxetresnak
erabiltzeko
ohiturak, etab.

4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
lagunei aholkuak
emateko eta besteek
ahoz edo idatziz
emandakoak .
ulertzeko.

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak ematea

Testu-generoa:
E-maila
Aholkuak

Esparrua:
lagunartekoa

Edukiak:

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Aholkuak ematekoak:
baldintza hipotetikoa,
agintera, -tzea komeni…
Kultura erreferentziak:
Etxeko gastuak
Etxeko kontsumoohiturak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
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1. Gastuek gora
1.1. Etxeko gastuak. Egia
ala gezurra
1.2. Argindarraren
prezioa. Izenburuak
testuan
2. Argindarraren
faktura
2.1. Faktura ulertzen
duzu? Elkarrizketatuek
esandakoak
2.2. Faktura ulertzen.
Aukera anitzeko
galderak
3. Gutxiago ordaintzeko
aholkuak
3.1. Diru-laguntzak
eskatu
3.1.1. Bono soziala I.
Aukera anitzeko

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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Ikasle batek
beste baten
datuak jasoko
ditu eta, gero,
energia
aurrezteko
aholkuak
emango dizkio.

25. APUSTUAK
Gaia:
Aisialdia

Lagun batek
daukan arazoa
azaldu dizu:
haren 18 urteko
semeak apustu

esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da, alde
batetik, bere
apostuzaletasunari

Testuingurua
Xedea:
Esperientzia
kontatzea,
Aholkuak ematea
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Testu-generoa:
E-maila
Kontaketa
Aholkuak
Edukiak:

galderak
3.1.2. Bono soziala II.
Aukera anitzeko
galderak
3.2. Tarifa egokia
kontratatu. Cloze-testa
3.3. Kontsumoa
murriztu
3.3.1. Argiztapena. Hori
egingo bazenu...
Berridazketak
3.3.2. Etxetresna
elektrikoak. Cloze-testa
3.3.3. Berogailua eta aire
girotua. Akatsak
zuzendu
4. Lagunari e-maila
4.1. E-maila: ura
aurrezteko aholkuak.
Esaldiak testuan
5. Ekintza
komunikatiboa prestatu
eta idatzi
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Informazioa eta
ideiak bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Baietz / Ezetz.
Ulermena
1.2. Apustu egiteko
esamoldeak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
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asko egiten ditu
on-line. Orain
gezurrak esaten
hasi da, dirua
lapurtzen dio eta
urduri samar
dabil, beti.
Lagunak ez daki
zer egin. Zuk
antzeko arazoa
izan zenuen zure
semearekin.

buruz hitz egiteko eta
beste aldetik,
jokoarekin arazoak
dituen bati aholkuak
emateko idatziz.

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Aholkuak ematekoak:
baldintza hipotetikoa,
agintera, -tzea komeni, ondo
etorriko litzaizuke…
Kultura erreferentziak:
Aisialdia lehen eta orain:
apustuak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:

Kontatu zure
esperientzia. Azaldu
apustuen edo
jokoaren alde onak
eta arriskuak.
Aholkua eman.
Idatziz erantzun (
mezu elektronikoa
edo gutun
pertsonala).

– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi

Mintzasaioan, zure
apustuzaletasunaz
arituko zara;
unitatean zehar
landu diren hainbat
punturen inguruan.
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1.3. Jokoa ez da errenta.
Lexikoa
1.4. Esaera zaharrak
1.5. Makinak han eta
hemen. Ulermena
2. Apusturik egiten
duzu?
2.1. Nork esan du?
Ulermena
2.2. Nola sartzen gara
apustu munduan?
Aditza aukeratu
2.3. Jokorako
proposamena. Emaila
ordenatu
2.4. Nik astero. Aukeratu
erantzun egokia
3. Jokoa eta gazteak
3.1. Jokoa, asteburuko
plana. Galderak eta
erantzunak lotu
3.2. Jokoak irabazten
duenean. Deklinabidea
eta nominalizazioa
3.3. Aurreko mezuari
erantzuten. Lokailuak
4. Aholkuak
4.1. Jokatu bai, baina...
Agintera
4.2. Prebentzioaren alde.
Lexikoa
4.3. Zer egin behar

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

26- ETXEKO
LANAK
Gaia: Ohiko
jarduerak

Aste honetan,
euskaltegiko foroan
etxeko lanetan nola
moldatzen zaren
idazteko eskatu
dizu irakasleak.
Konta ezazu
euskaltegiko foroan,
nola moldatzen
zaren etxeko lanetan.
Gustatzen zaizu lan
horiek egitea? Zein
lan egiten duzu
gustura eta zein ez?
Nola egiten dituzu
lan horiek?

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz
etxeko lanetan nola
moldatzen den
azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Informazioa
ematea: etxeko
lanetan nola
moldatzen den
azaltzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Mintzasaioan,
ikasle bakoitzak
etxeko lanetan duen
bere esperientziaren
berri emango du

Testu-generoa:
Azalpena
Edukiak:
Adierazpide linguistikoak:
-Hiztegia
-Ehunekoak, zatikiak,
multiploak
-Birpasa: denborazko
esapideak,
nominalizazioa,
deklinabidea
Kultura erreferentziak:
Etxeko lanak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
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dut/nuke?
Transformatu
5. Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
6. Hausnarketa
1.
Etxeko
lanen
banaketa
1.1.
Etxeko
lanen
banaketan, zein da zure
esperientzia?
1.2. Oierren eta Patxiren
kasuak:
egia
ala
gezurra?
1.3. Zer egiten zuten?
Esaldiak osatu
2. Etxeko ardurak
2.1. Sailkatu multzoetan
2.2.
Aukeratu
hitz
egokia
2.3. Bikotekideak eta
etxeko
lanak.
Hitz
egokia txertatu
3. Ehunekoak, zatikiak
eta multiploak
3.1. Teoria
3.2. Berdintasunik ez
3.2.1 Aukeratu
3.2.2. Egiaztatu zure

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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-Eredu horietan
erreparatzea, era berean,
behar diren datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu, berridatzi
edo birgrabatzea, begiz
jotako zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

27- UDAREN
ARRISKUAK
Gaia:
Bizipenak
Istripuak
Suteak
Lapurretak
bidaiak

Idatzi
euskaltegiko
aldizkarirako
udan
gertatutako
ezbehar bat

Uda
zoragarria
denik
ez
dizut
ukatuko, bai, baina
badira makina bat
arrisku
eta
gorabehera:
salmonellosia, beste
herrialdeetan

Ikaslea gai izango da
udako gertaera bati
buruzko bizipenak
idatziz eta ahoz
kontatzeko eta
deskribatzeko, baita
gaiaren inguruko
idatzizko eta ahozko
komunikazioen
ulermen zehatza
egiteko ere.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea:

Pasadizoa

Udako gertaera bat
ahoz eta idatziz
kontatzea.

Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Kontaketaren eskema
- Hiztegia
- Kontaketarako egiturak
(denborazkoa,
konparazioak,
adjektiboak...)
- Estilo zuzena / zeharestiloa
- Deklinabidea

Esparrua:
Euskaltegia
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskidea-ikaskidea
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usteak
4. Nola moldatzen gara
etxeko lanetan?
4.1. Etxeko lanetan, zer
moduz moldatuko gara?
4.2. Nire etxeko lanak.
Ortografia
4.3.
Etxeko
lanik
gorrotatuenak. Aukera
anitzeko galderak
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Interraila
1.1. Kazetaria galdezka
2. Udalekuak
2.1. Sarrerak
2.2. Eskema
3. Suaren indarra
4. Lapurreta
4.1. Udako lapurretak
5. Barrakak
5.1. Miren eta Lore,
hizketan
5.2. Lapurrak hizketan
6. Salmonella

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
harrapatutako
gaixotasunak,
olatuak blai egin
zaituela, hondartzan
kaka
zapaldu,
beroagatik
zorabiatu…
Inoiz
gertatu
al
zaizu
antzekorik?

Laguna-laguna

- Aditza
- Sentipenak adierazteko
moduak
Kultura erreferentziak:
Mendiak
sorosleak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Auto-ebaluazio taulak
aplikatzea helburuen lorpen
maila adieraziz.
- Komunikazioa
arrakastatsua izateko
ikasitako zein estrategia
baliatu dituen hausnartzea.

Kontatu lagunei
zuri edo zure
ingurukoei uda
batean
gertatutakoa.
Baina,
kontatzerakoan,
jolasean
arituko
zarete. Pasadizoari
bi bukaera emango
dizkiozu. Ikaskideek
asmatu beharko dute
zein den benetako
bukaera,
eta,
horretarako,
galderak
egingo
dizkizute
kontaketaren
bukaeran. Zuk arin
eta ondo erantzun
beharko
duzu,
benetako
bukaera
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7.
Ekintza
komunikatiboak
7.1.
Egoerak,
eginkizunak eta ereduak
7.2. Idatzizko ekintza
komunikatiboa. Hiztegia
eta ideiak bildu eta
idatzi
7.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
8. Hausnarketa
8.1. Idatzi ondorengo
hausnarketa
8.2. Ahozko praktika
egin
ondorengo
hausnarketa

guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
zein den asmatzeko
zailtasunak jartzeko.

B2 maila

B2 MAILA
(erabiltzaile aurreratua)
Entzumena

Irakurmena

Mintzamena

Aurrez aurre nahiz
komunikabideetan, hizkera
estandarrean egindako
elkarrizketak, azalpenak eta abar
ulertzeko gai izango da, batez ere
gizarte-harremanen esparrukoak
badira. Halaber, gai
konplexuetako ideia nagusiak
ulertuko ditu, baina zailtasuna
izan dezake egitura konplexuekin
eta hizkuntzaren esamolde
jatorrak erabiltzen direnean.

Ohiko harremanen
esparruan testu gehienak
ulertzeko gai izango da, eta ideia
nagusiak eta bigarren mailakoak
bereiziko ditu. Hiztegi zabala
izango du, eta xehetasun asko
ulertuko ditu, zailtasuna izan
badezake ere hainbat esamolde
eta ñabardurarekin. Igorlearen
sentimendu eta jarrerak
atzemateko gai izango da.

Lagunarteko elkarreragin
arruntean jariotasunez aritzeko
gai izango da, besteak jakinaren
gainean jarriz, iritzia eskatuz,
bere ikuspegia defendatuz eta
abar. Eraginkortasunez
komunikatuko da, eta ohiko gai
eta egoera ezagunetan
adierazpen argiak egingo ditu.
Bere lan-esparruko hainbat gairi
buruzko deskribapenak eta
azalpenak ere emango ditu,
alderdi esanguratsuak eta
xehetasunak bereiziz.
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Idazmena
Bere arloko gaiei buruzko
testu argi eta ongi egituratuak
idazteko gai izango da, baita
hainbat iturritako informazioa
erabiltzeko eta bere iritzia
emateko ere, aldeko eta kontrako
argudioak argi adieraziz.
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B-2

Unitatearen izena eta
gaia

1- MITOLOGIA
Gaia: mitologia

Ekintza
komunikatiboak
(ahozkoa zein
idatzizkoa)

Mitologiari buruzko
ikastaro batean
eman duzu izena,
gustuko gaia
duzulako eta ezer
gutxi dakizulako
euskal mitologiaren
inguruan.
Interneten
irakurritako
elezahar bat
aukeratzeko eskatu
dizuete ikastaroan,
eta berau
laburbilduta
kontatzeko.
Lehenago,
aukeratutako

Helburuak (lau
trebetasunenak)

Testuingurua eta
xedea

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da pertsonaia
mitologiko baten
deskribapen txiki
bat egiteko eta
elezahar baten
ekintza nagusiak
identifikatzeko
ahoz nahiz idatziz.
Baita irakurri eta
entzundako
deskribapen eta
elezaharrak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
ikaskideen jakin-mina
asetze aldera,
pertsonaia mitologiko
baten deskribapen
laburra eta pertsonaia
horren pasadizoren
bat kontzatzea

Ahozkoan ere, gai

Esparrua:
Ikasleartekoa
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide
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Testu-generoa
Edukiak:
Zein kultura
eduki/erreferentzia?
Zein adierazpide testual?
(plan orokorrak,
kohesioa…)
Zein adierazpide
linguistiko?
Zein komunikazio
estrategia?
Zein ikasestrategia?
Testu-generoa:
Deskribapena eta
kontaketa(elezaharrak)
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Aditza
- Zehar estiloa /estilo
zuzena
Kultura erreferentziak:
Ezagutza eta portaera
soziokulturalak: gizarte
eraketa
Komunikazio eta

Jarduerak

1. jarduera. gaira
hurbiltzen
1‐ Esaera zaharrak
2‐ Zer da euskal
mitologia? Egia /
Gezurra
3‐ On Joxemiel
Barandiaran.
Galderak erantzun
4‐ Pertsonaia
mitologikoak. Osatu
taula
2. jarduera. kondairak
edo elezaharrak.
2.1. Amezketako Mari.
Eskema.
2.2. Etsairen ipuina.
Ekintza nagusiak

Ebaluazio-tresnak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
kondairako
pertsonaia
mitologikoaren
deskribapen txiki
bat egiteko ere
eskatu dizute.
Idatzi
elezaharraren
laburpena. Ekintza
nagusiak argi
identifikatu eta
pertsonaiek
esandakoak zehar
estiloan kontatuko
dituzu. Eta, noski,
hasieran, ipuin
horretako
pertsonaia
mitologikoa zein
den eta zein
ezaugarri dituen
aipatuko duzu.

izango da batbateko
elkarrizketan parte
hartzeko,
proposamenak
eginez eta
interesekoa dena
nabarmenduz.

ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

Mitologiako ikastaroan
irakasleak elezahar
bana eman dizue
klasean kontatzeko.
Irakasleak elezahar
horietako baten lanketa
sakona egin nahi du.
Kontatuko dituzuen
elezahar guztien
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identifikatu.
3. jarduera. estilo
zuzena eta zehar estiloa
3.1. Teoria. Estilo zuzena
eta zehar estil 3.2. Ze
estilotan?
3.3. Zer diote? Zehar
estilora pasatu
4. jarduera. Aditza.
orainaldia eta
lehenaldia.
4.1. Teoria
4.2. Lamien oparia.
Aukeratu aditza eta
ipuinaren ekintza
nagusiak identifikatu.
4.3. Tartalo eta bi anaiak.
Aditza jarri
5. jarduera. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua.
5.2. Lexiko eta ideiak
bildu
6. Hausnarketa

da.
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2- BIZILEKUA
Gaia: ohiko jarduerak

artean sakontzeko
interesgarriena zein
den adostu behar
duzue.
Bizileku idealari
buruzko bloga sortu
da euskaltegian eta
bertan parte hartuko
duzu zeure iritzia
azaltzeko.
Beraz, konta ezazu,
zure ustez, zein den
bizileku egokiena
(herri txikia, auzo
bakartia, hirigunea,
jaioterria, atzerria…)
eta zergatik. Eman
iritzia eta arrazoitu.
Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak
bizilekuaren inguruko
testua azaldu eta bere
iritzia emango du.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da idatziz,
bizileku idealaren
inguruko iritzia
azaltzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
bizilekuaren
inguruko iritzia
emateko eta
besteek
emandakoa
ulertzeko.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
arrazoiak emanez

Testu-generoa:
Argudio-testu laburra

Esparrua:
Ikasleartekoa
Akademikoa

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Deklinabidea
- Arrazoitzeko
baliabideak [-(e)lako, bait-,
eta, -t(z)eagatik, t(z)earren,
-(e)nez (gero), -(e)la eta, (e)la bide / -(e)la kausa / (e)la medio, Zeren (eta), ze,
ezen, izan ere, hargatik]
- Blogak

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Edukiak:

Kultura erreferentziak:
Zerbitzuak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
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1. Gaira hurbiltzen
1.1.
Gaintza
ala
Billabona?
1.2. Herian ala hirian?
1.3. Irakurri testua.
Sinonimoak
1.4. Nork esan du?
1.5. Bideoa.
Egia/gezurra
2. Deklinabidea
2.1. Teoria
2.2. Osatu taula
2.3. Aukeratu zuzena
2.4. Akatsak zuzendu
3. Kausalak
3.1. Teoria
3.2. Osatu testua
3.3. Arrazoitu
3.4. Hutsuneak bete
3.5. Berridatzi
4. Blogak
4.1. Teoria
4.2. Eredu bat
4.3. Koloreztatu
5. Ekintza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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3-SUKALDARITZA
Gaia: elikadura

Enpresan bazkaltzen
duzu. Baina, zure
ustez, jantokiko janaria
eta antolamendua ez
dira egokiak. Idatzi
gutuna jangelako
arduradunari.
Adierazi jantokiko
janaria eta
antolamendua
nolakoak diren (jaki
hotzak, zerbitzu
txarra…) Kontatu gaur
bertan zer jan duzun
eta nolako itxura zuen.
Kexatu eta eskatu
egoera lehenbailehen
hobetzeko. Eta
proposatu
irtenbideren bat.
Mintzasaioan,
bakoitzak

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, kexa bat
adierazteko,
argudioak emanez
eta proposamenak
eginez, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Kexa adieraztea (ondo
argudiatuz) eta
irtenbideak
proposatzea.
Esparrua:
Lanekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Langile-arduradun

ikasle

datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Kexa.
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Deskripzioak egiteko
baliabideak: lekuan eta
denboran kokatu,
postposizioak, aditz
puntukariak, adjektiboak,
neurriak,
konparaziozkoak,
adbersatiboak,
erlatibozkoak.
- Gutunaren egitura.
- Proposamenak egiteko
baliabideak: -t(z)ea
nominalizazioa, ahalera,
geroaldi hipotetikoa.
Kultura erreferentziak:
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komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

1.Gaira hurbiltzen
1.1.Txokolatea
1.2.Txokolatearen
historia
1.3.Juan Mari Arzak
1.4.Ferran Adrià
2.Gutuna ehuntzen
2.1.Deskripzioak
2.2.Lagunaren
etxean
afaltzen
2.3.Nolakoa zen janaria?
2.4.Gutunak
nola
formulatu
2.5.Atalak bereizi
2.6.Lokailuak
2.7.Loturak
2.8.Hiztegia
3.Proposamenak
nola
adierazi
3.1.Teoria
3.2.–t(z)ea
nominalizazioa
3.3.Ahalera

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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janariarekin,
jatetxeren
batean,
jangelan, sukaldean…
gertatutako
ezustekoren
baten
inguruan
egindako
kexa kontatuko du,
testu-eredua
oinarri
hartuta

4-EUSKAL HERRIA
EZAGUTUZ
Gaia: Euskal Herriko
leku interesgarriak

Lagun batek Euskal
Herriko txokoren
batean egun-pasa
egiteko aholkua
eskatu dizu, eta zuk
zure gogoko leku

Jan-edanak

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz aholkuak
eta informazio

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak eta
informazio turistikoa
ematea
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
E-maila
Informazio turistikoa
Edukiak:

3.4.Geroaldi hipotetikoa
3.5.Proposamenak
egiten
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

1. E-mailak eta
eskutitzak
1.1. Teoria
1.2. E-mailaren
azterketa: antolamendua
eta atalak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
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baten berri emango
diozu.
Idatzi e-maila, eta
gomendatu nora joan
daitezkeen, bertan zer
dagoen eta zer zer
egin
dezaketen,joateko
garai edo egun
aproposenak,
ordutegiak, iristeko
argibideak…

turistikoa
emateko, eta
informazioa
irakurri, entzun
nahiz ulertzeko.

Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
lagun-lagun

Mintzasaioan,
ikaskideei norabait
joateko proposamena
egin, eta gustukoena
aukeratu.

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hiztegia: informazio
turistikoari dagokiona
- Aholkuak emateko
baliabieak: ahalera, futuro
hipotetikoa, agintera, -tzea
-Denbora-adierazleak
-Data eta ordua
-Herri- eta probintziaizenen deklinabidea (-a
itsatsia)
Kultura erreferentziak:
Euskal Herriko txoko
interesgarriak eta
bertan egin daitezkeen
ekintzak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
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2. Informazio turistikoa
2.1. Teoria
2.2. Donostiatik Pasaiara
2.2.1. Ulertu duzu?
2.2.2. Informazioa
2.3. Gaztelugatxeko San
Joan
2.3.1. Hiztegia: hitz
egokiak
2.3.2. Hiztegia:
definizioak
2.3.3. Ulertu al duzu?
3. Aholkuak nola eman
3.1. Patxiren eta Aitorren
aholkuak
3.2. Teoria
3.3. Aholku eta
argibideak hainbat
modutan
4. Denbora nola
adierazi
4.1. Teoria. Hilabeteak
eta egunak
4.2. Hilabete eta egunak
zuzen
4.3. Teoria. Orduak
4.4. Orduak ondo
deklinatu
4.5. Teoria. Denbora nola
adierazi
4.6. E-mailaren
azterketa: denboraadierazleak

azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
5- HIZKUNTZAK
Gaia: ohiko jarduerak

Mintzasaioan mahaiingurua egingo duzue,
gai hau ardatz hartuta:
gustuko dituzuen eta
ez dituzuen hitzak.
Horretarako, ikasle
bakoitzak bere iritzia
eman beharko du.
Zure tutoreak pentsatu
du egokia dela esango
duzun hori idatziz ere
jasotzea.
Beraz, mintzasaion
esango duzuna
kontuan hartuta, bidali
tutoreari idatzita zure
hausnarketa.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, bere
gustuen berri
emateko eta hitz
politena(k) eta
zatarrena(k)
aukeratzeko eta
horiek
hautatzearen
arrazoiak
emateko. Besteek
ahoz zein idatziz
adierazitako
gustuak, aukerak
eta arrazoiak ere
ulertuko ditu.

Testuingurua
Xedea:
Hitz politena(k) eta
zatarrena(k)
aukeratzea

Testu-generoa:
Argudiozko
adierazpenak

Esparrua:
Ikasleartekoa
Akademikoa

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Diskurtsoa prestatzeko
moduak
- Diskurtsoa prestatzeko
estrategiak
- Konparatiboak

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Edukiak:

Kultura erreferentziak:
Hizkuntzak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak
azalduko
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5. Lekua
5.1. Teoria
5.2. Herri- eta
probintzia-izenak ondo
deklinatuta
6. Ekintza
komunikatiboa egin
6.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Testuingurua
1.1. Alfabetoa ahoz
1.2. Alfabetoa idatziz
2.Aholkuak
eta
gomendioak
2.1. Adituen aholkuak
2.2. Nola hitz egin
jendaurrean
3. Diskurtsoa nola
prestatu
3.1. Teoria
3.2. Nola eta zergatik
4. Estrategiak
4.1.
Estrategiak
eta
helburuak
4.2. Zuk nola egiten
duzu?
5.
Hitz
ederrena
aukeratzen
5.1.
Konparatiboak.
Teoria

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
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du zein den, bere
iritziz, hitz politena
eta itsusiena.

6-LASAI GAITEZEN
Gaia: osasuna,
gaixotasuna,
aholkuak

Estresa eta
antsietateari buruz
asko entzun eta
irakurri duzu, eta zure
blogean horri buruzko
gogoeta bat idaztea
erabaki duzu.
Ahozkoan, berriz,
antsietate maila
jaisteko dauden
teknikei buruz arituko
zarete. Eta amaieran,
zerrenda bat osatu
beharko duzue
teknika
eraginkorrenetik

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, zerbaiti
buruzko iritzia
emateko edo
eskatzeko,
arrazoiak emanez,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Gai bati buruzko
gogoeta egitea
Esparrua:
Lagunartekoa
Ikaskideartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun
Ikaskide-ikaskide

zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Gogoeta (iritzia)
Aholkuak eta
gomendioak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Lexikoa
- Aditz-izena
(Nominalizazioa)
- Gogoetaren ezaugarriak
Kultura erreferentziak:
Osasun publikoa:
norberaren
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5.2. Egia ote da?
5.3. Hitz politenaren bila
5.4. Iritziak iritzi
6. Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa

karpetan jasotzen
da.

1.Gaira hurbiltzen
1.1.Kirioak airean!
1.2.Estu eta larri
1.3.Zer dakigu
antsietateari buruz?
2.Aditz-izena
(Nominalizazioa)
2.1.Teoria
2.2.Estresa ez da txarra
2.3.Nola egin aurre?
2.4.Ur-pitxarrak
gainezka egiten duenean
3.Gogoeta
3.1.Teoria
3.2.Nola bizi estresak ito
gabe
3.3.Testu mota

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
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hasita.

7- TRADIZIOAK
Gaia: Ospakizunak

Zure herrian tradizioak
gordetzeko lan egiten
duen elkarte bateko
partaidea zara. Azken

zaintzarekin lotutako
portaerak (estresa
zaintzea)

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da gutun bat

Testuingurua
Xedea:
Informazioa ematea,
asmoak azaltzea eta
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Gutuna
Edukiak:

3.4 Antsietateaz
3.5.Testuak aztertzen
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

karpetan jasotzen
da.

1. Auzolana
1.1. Zer da?
1.2. Auzokideei gutuna.
2. Hainbat elkartetako

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
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urteetan, kanpotik
etorritako Halloween
jaiak gazteengan duen
eraginak kezkatzen
zaituzte, baita horren
inguruko
komertzializazioak ere.
Aspaldi hemen Arimen
Gaua ospatzen zen, eta
badakizue beste herri
batzuetan festa hori
berritzen eta ospatzen
hasi direla.
Hori dela eta, elkarteko
batzordekideek zuen
herrian ere Arimen
Gaueko tradizioa
berreskuratzea erabaki
duzue.
Idatzi elkarteko
partaideei gutun bat,
arazoa zein den
azaltzeko, erabakiaren
berri emateko, egun
hori nola ospatzen zen
azalduz, eta egun hori
antolatzeko parte
hartzea eskatzeko.

idazteko, zerbaiten
berri emateko,
azalpena egiteko
eta eskaera bat
egiteko; baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
azalpena egiteko,
ezagunei
informazioa
emateko, eta batbateko
elkarrizketetan
parte hartzeko,
proposamenak
eginez eta
interesekoa dena
nabarmenduz .

eskaera bat egitea.
Esparrua:
Aisialdikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezagun-ezagun

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Gutunaren egitura.
- Hasierako eta bukaerako
agurrak.
- Azalpenetako
adierazpenak.
Kultura erreferentziak:
Ospakizunak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak tradizio bat
azalduko du eta,
denen artean,
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idatziak
2.1.
Bakoitza
bere
lekuan.
3. Teila
3.1. Azalpenak eman.
3.2. Ideiak errepikatu.
3.3. Ulertu duzu?
4. Arimen gaua
4.1. Nola ospatzen zen?
4.2. Festa berritua.
5. Kontu-kontari
5.1. Hainbat ohitura.
6. Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua.
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi.
7. Hausnarketa

unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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8- GAZTEAK
Gaia:
bizipenak, ohiturak,
zaletasunak, musika,
aisialdia, ikasketak

egokiena aukeratuko
dute, hori ikustera
joateko.
Idatziz prestatu
ahoz ikaskideei
kontatzeko
pasadizoa
Gaztaroko
bizipenen bat
kontatu, eta gaiaz
jardun
ikaskideekin

Kontatu ikaskideei
zure gazte garaiko
bizipenen
bat,
edozein
gairekin
zerikusia
duena.
Hortik abiatutako
iruzkinak ere egin
ahal izango dituzu,
edota gaur egungo
ohiturekin
alderatu… Horrez
gain,
beste
ikaskideekin
zuk
pasadizoan landu
duzun
gaiaz
mintzatuko zarete.

Ikaslea gai izango
da gero kontatzeko
izango den
pasadizo bat
idazteko.
Ikaslea gai izango
da lagunei
gaztetan bizi
izandako
bizipenen bat
kontatzeko
sentimenduak eta
jarrerak adieraziz,
eta, gero,
lagunartean
gertatutakoaz
mintzatzeko.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea:
Gertaera bat kontatzea
ahoz eta idatziz.

Pasadizoa edo
kontaketa

Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskidea-ikaskidea

Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Kontaketaren egitura
- Denborazkoak
- Aditzak
- Graduatzaileak
- Onomatopeiak
- Zuzeneko eta
zeharkako
elkarrizketak
- Iritzia eta
sentimenduak
kontaketan
- Ahozkorako eskema
- Ahotsa eta gorputza,
komunikatzeko
Kultura erreferentziak:
Txarangak
Emigrazio ekonomikoa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Hitzezko eta ez hitzezko
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1. Jendaurrean ondo
hitz
egiteko
gomendioak
2. Gertaerak azaltzeko
egiturak. Teoria
3. Kontatzeko bi
eskema
3.1. Zuhaitz Gurrutxaga:
nire lehenengo muxua
3.2. Zuhaitz Gurrutxaga:
futbola
4. Kontaketaren haria
4.1. Iñakiren
esperientzia
(denborazkoak eta
aditzak)
4.2. Julen Telleria.
Txaranga
(denborazkoak
kontaketan)
4.3. Duela...
4.4. Joxeparen kaiera:
gaztetako kontuak (1.
atala)
5. Kontaketa,
adierazkorrago
5.1. Joxeparen kaiera:
gaztetako kontuak (2.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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komunikazioa abian jartzea
- Irakasle zein ikasleek,
ebaluazio taula bitarteko,
arrakastak balioestea, baita
arrakasta lortzeko
lagungarri izan diren
bitartekoak ere.
- Irakasle zein ikasleek,
ebaluazio taula bitarteko,
zailtasunak izendatzea,
baita beroriek gainditzeko
moduak ere.

9-ITSASOA
Gaia:
Itsasoaren inguruko

Lagunarteko blog bat
daukazue,
eta
esanguratsuak

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango

Testuingurua
Xedea:
Berriak laburtu eta
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Testu-generoa:
Berri baten laburpena

atala)
5.2. Unai Iturrioz:
musika
5.3. Gazteak atzerrira
5.4. Epaile baten
erabakia
5.5. Etxera itzuli behar
6. Ahotsa eta gorputza,
komunikatzeko
6.1. Teoria
6.2. Parranda
6.2.1. Hitzezko
komunikazioa
6.2.2. Ez-hitzezko
komunikazioa
7. Ekintza
komunikatiboak egin
7.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
7.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
8. Hausnarketa
8.1. Idatzizko ekintza
komunikatiboa
hausnartu
8.2. Ahozko ekintza
komunikatiboa
hausnartu
1.
Irakurmena
eta
birpasa nahasian
1.1. Bahia

Autoebaluazioa
Ikaslearen
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berriak

iruditzen zaizkizuen
albisteen laburpenak
idazteko
baliatzen
duzue.
landutako adibideak
eta eredua kontuan
hartuta, itsasoarekin
zerikusia
duen
berriren
baten
laburpena
idatziko
duzue blogean.

da ahoz zein
idatziz, itsasoari
buruzko berriak
azaltzeko edo
kontatzeko, baita
berari ahoz edo
idatziz
emandakoak
ulertzeko ere.

azaldu edo kontatzea

Edukiak:

Esparrua:
Lagunartekoa
Bloga
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana: Lagunlagun
Ikaskide-ikaskide

Adierazpide testual eta
linguistikoak:

Mintzasaioan, ukeratu
duzuen
itsasoaren
inguruko
berriaren
ahozko
azalpena
egingo duzue.

-Lexikoa
- Hitz ordena eta galdegaia
- Albiste baten
laburpena egiteko
baliabideak:
-Hitz gakoak
- Ideia nagusiak
- Testu antolatzaileak
Kultura erreferentziak:
Itsasoarekin lotutako
datu eta berriak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Albisteak ulertu eta
xehetasunak eta
informazio
esanguratsuena
bereiztea.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
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2.
Hitz-ordena
eta
galdegaia
2.1. Teoria
2.2. Zaborra ikusgarri
egin
2.3. Txakurrena
3. Idatzizko berri baten
laburpena
3.1. Teoria
3.2.
Arrainak
baino
plastiko gehiago egongo
da itsasoan 2050ean
3.2.1. Hitz gakoak
3.2.2.Ideia nagusiak
3.2.2.Gidoiproposamena
3.2.4. Laburpena
4.
Ikusentzunezko
baten laburpena
4.1.Itsasontziak
literaturan eta zineman.
Laburpenerako gidoia
4.2.
Hitz
gakoekin
jolasean
4.3.Laburpena idazten
5.
Ulermena
eta
laburpena uztartzen
5.1.Azken itsasgizonak I.
Testu-zatiak txertatu
5.2.Azken itsasgizonak I.
Ulermena
5.3.Azken itsasgizonak
II. Lexikoa

karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

10-- LANDAREAK
Gaia: zaletasunak,
natura

Zure
lagun
bati
landare bat oparitu
diozu. Gutuna idatzi
lagunari, landare hori
zergatik
oparitu
diozun eta nola zaindu
behar duen azaltzeko.
Duela gutxi izan da
zure urtebetetzea eta
zure amak landare bat
oparitu dizu. Horrekin
batera gutun bat idatzi
dizu, landare jakin hori
zergatik oparitu dizun
eta nola zaindu behar
duzun azaltzeko. Oso
opari polita iruditu

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, landareak
zaintzeari buruzko
aholkuak emateko,
baita berari ahoz
edo idatziz
emandakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Aholkuak ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana: Lagunlagun
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Testu-generoa:
Aholkuak
Edukiak:
Aholkuak emateko
adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Lexikoa
- Gomendioak emateko
adizkiak: ahalera,
agintera, subjuntiboa
- Aholkuak emateko
beste egitura batzuk
-tzea nominalizazioa.
- behar aditza
- egokiak izan -tzeko.
-Oso aproposak izan
-aukera eman -tzeko.

5.3.1.Azken itsasgizonak
II
Ulermena
5.4.Azken itsasgizonak.
Testu-antolatzaileak
5.5.Azken
itsasgizonak.Ideia
nagusiak dantzan
6.Ekintza
komunikatiboa
6.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Lexikoa eta ideiak
bildu
7. Hausnarketa
1. Hiztegia
1.1. Definizioak
1.2. Sinonimoak
2. Zein landare?
2.1. Petunia urdinak.
Aukera
anitzeko
galderak.
2.2. Lore eta landareen
esanahia.
2.3.
Loreak
opari.
Egia/gezurra
2.4.
Nola
aukeratu
terrazan edo balkoian
jartzeko
loreak
eta
landareak?. Cloze-testa
2.5. Zer egin etxe
barruko
landareak
zaintzeko
Esaldiak

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
zaizu eta lagun baten
urtebetetzea
denez,
zuk ere horrelakoxe
bat idatzi eta landare
bat oparitzea pentsatu
duzu.
Landarea
aukeratzeko
orduan,
kontuan har ezazu zure
lagunak ba ote dakien
landareak zaintzen edo
lan horretan hasi berria
den,
barruko
edo
kanpoko
landarea
oparitu nahi diozun,
mezu bereziren bat
helarazi
nahi
ote
diozun …

Kultura erreferentziak:
Naturarekin lotutako
zaletasunak:landareak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak
egokitu
zaion
landareari
buruzko
testua
kontatu
ondoren,
denen artean erabaki
behar dute zein edo
zeintzuk
oparitu
lagunari.
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txeratu.
2.6. Zer egin kanpoko
landareak
zaintzeko.
Sinonimoak.
2.7. Lore artean.Aukera
anitzeko galderak.
3. Aholkuak
3.1.
Geranioen
zomorroak.
Aukera
anitzeko galderak.
3.2. Barruko landareak.
Egia/gezurra
3.3
Hortentsiak noiz
moztu. Aukera anitzeko
galderak
3.4
Etxeko
landareak.Adizkiak
aztertzen.
3.5. Aholkuak emateko
egiturak
3.6.
Ureztatu,
bere
neurrian.
Aditza
aukeratu
3.7.
Nutrizioa,
ongi
elikatu. Aditza jarri
3.8.
Argia
eta
tenperatura,
neurriz.
Testua berridatzi
3.9. Hauxe da ontziz
aldatzeko unea. Akatsak
zuzendu
4.
Ekintza
komunikatiboa

du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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11- HEZIKETA
Gaia: hezkuntza

Zuk sei urteko semea
edo alaba duzu eta
kotxez eramaten duzu
eskolara. Zure herrian
“eskola bidea”
ekimena martxan
jartzekoak dira.
Horretarako gurasoen
iritzia jakin nahi dute
eta hainbat galdera
jarri dituzte ikastetxeko
blogean: Nola etortzen
dira zuen seme-alabak
eskolara? Zergatik?”
Eskola bidea”
proiektua martxan
jarriko bagenu, prest
egongo zinateke zure
seme-alaba sartzeko?
Zer aldaketa
proposatuko zenituzke
zure seme edo alaba
oinez etortzeko?

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, heziketari
lotutako gai baten
inguruan edota
egitasmo baten
inguruan aldeko
eta kontrako
arrazoiak emanez
iritzia emateko.

Testuingurua
Xedea:
Egitasmo bati
buruzko iritzia ematea
Esparrua:
Eskola
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Irakasle-guraso

Eman ezazu zure
iritzia blogean. Azaldu
zu nola joaten zinen
eskolara eta orain
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Testu-generoa:
Iritzia
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
- Aldeko eta kontrako
arrazoiak
- Aurkaritza /kontsesiboak
- Hitz elkarketa
- Baldintza: nor, nornork(3.pertsona), nori-nori
eta nor-nori-nork
Kultura erreferentziak:
Hezkuntza sistema
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren

4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa
1. Haurren zaintza
noren esku utzi
1.1. Haur-etxeak
1.2. Aitona-amonak
1.3. Hitz elkarketa
1.4. Aldeko eta kontrako
arrazoiak. Nola lotu?
1.5. Haur-etxea: bai ala
ez?
2. Guraso babesleak
2.1. Guraso gaixoa.
Ekintzak ordenatu
2.2. Babestuegi daude?
Lexikoa
2.3. Umeak galtzaile.
Puntuazioa
3. Umeen espazioak
3.1. Kaleak kendu
dizkiegu. Cloze-testa
3.2. Espazioak
berreskuratzen
3.3. Haurrak eskolara
oinez eta beren kabuz.
Testu-zatiak txertatu
4. Proposamenetan
egoera hipotetikoak
4.1. Teoria. Nola erabili
baldintza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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zergatik eramaten
duzun haurra kotxez.
Esan zer iruditzen
zaizun proiektua
(aldeko eta kontrako
arrazoiak aipatu) eta
proiektua martxan
jartzeko zer aldaketa
proposatuko
zenituzkeen.

12BERDINTASUNA
Gaia: zaletasunak,
kirola. Giza
harremanak:
elkarteak

Mintzasaioan: eskolari
lotutako hainbat
gairen inguruan
aldeko eta kontrako
arrazoaiak aipatu
ondoren, iritzia eman.
Erantzun Mikel Garcia
Idiakezek Argia.euseko
Jendartean
blogean
idatzitako
“Gizonik ez Lilatoian”
artikuluari, eta esan
zure iritziz gizonek
parte hartu behar ote
duten emakumeentzat
bakarrik
den
lasterketa horretan eta
zergatik.
Mikel Garcia Idiakezek
Argia.eus-eko
Jendartean
blogean
idatzitako “Gizonik ez
Lilatoian”
artikulua

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gauza
izango da, gai
baten inguruan
ahoz zein idatziz
aldeko eta
kontrako
argudioak azaldu
eta bere iritzia
emateko, baita
besteek ahoz edo
idatziz
emandakoak
ulertzeko ere.

hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

4.2. Haurrak eskolara
oinez joatearen alde,
baina...
4.3. Baldintza adizkiekin
praktikatzen
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Lexikoa eta ideiak
bildu
6. Hausnarketa

Testuingurua
Xedea:
Galdera bati erantzun
eta iritzia ematea

Testu-generoa:
Aholkuak

Esparrua:
Lagunartekoa
Akademikoa

Adierazpide
linguistiko testualak:
- Mugagabea
- Baldintza
hipotetikoa/ lehenaldia
- Modalizazioa: tonu
leuna eta tonu gogorra

1. Emakumeak korrika
1.1. Nahiago nuke
topikoa balitz Aukera
anitzeko galderak
1.2. Eta plantxa noizko?
Esaldiak txertatu
1.3. Emakumean
korrika, aukera anitzeko
galderak
2. Gizon eta
emakumeak
2.1. Gizonezkoak
berdintasunaren
borrokan, egia ala
gezurra?
2.2. Zure askapena nire

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezezagun-ezezagun
Ikaskide-ikaskide
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Edukiak:

Kultura erreferentziak:
Kirolarekin lotutako
zaletasunak: korrika
egitea, lasterketak,

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
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irakurri duzu, baita
horri blogean bertan
eman dizkioten hainbat
erantzun
ere.
Horietako bat eredu
hartuta
zuk
ere
erantzutea
pentsatu
duzu,
gaia
asko
interesatzen baitzaizu.

eskola-kirola, Lilatoia
Gizartean parte
hartzeko bideak:
elkarte gastronomikoak
talde Feministak
Partaidetza
politikorako bideak:
emakumeentzako
kuotak

Ikasleek
hainbat
egoera izango dituzte.
Horietako bakoitzak
egoera baten aldeko
eta
kontrako
argudioak
azalduko
ditu
eta
gaiaren
inguruan duen iritzia
emango du. Bukatzen
duenean,
mintzakideei
iritzia
galdetuko
die
eta
denon artean erabaki
beharko dute azaldu
duen gaiaren alde ala
kontra dauden.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
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askapena da.
Elkarrizketa ordenatu
2.3. Emakumeak
bakarrik. Cloze testa
2.4. Mugagabea. Teoria
2.5. Gizon inteligenteak.
Deklinabide atzizkiak
jarri
2.6. Ixilik nahiago
nituen. Zuzena aukeratu
3. Gizonik ez Lilatoian?
3.1. Baina zer da
Lilatoia?. Aukera
anitzeko galdera
3.2. Gizonik ez Lilatoian.
Sinonimoak
3.3. Tonua garrantzitsua
da. Teoria
3.4. Kontuan hartu
erantzunaren tonua
3.5. Mezuaren tonua
leundu nahi nuke
3.6. Ez nago ados.
Akatsak zuzendu
3.7. Eztabaidako ideia
nagusiak
. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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13- KONTSUMOA
Gaia: ohiko jarduerak

Nazka-nazka eginda
zaude. Askotan,
zerbait erosten
duzunean, arazoak
sortzen zaizkizu: ez
dabil ondo, uste baino
lehen hondatzen da,
kolorea joaten zaio…
Eta saltzaileak ez du
ardura bere gain
hartzen. Oraingoan ere
izan duzu ezustekoa
eta ez zaude
barkatzeko prest, oso
haserre zaude eta.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz,
erreklmazioak
egiteko, kexua
azalduz eta
konponbidea
eskatuz, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Erreklamazioa egitea,
kexu bat azalduz,
konponbideak eskatuz
Esparrua:
Administrazioa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarraadministrazio

Beraz, egin
erreklamazioa
gutunaren bidez edo
Kontsumobidek duen
inprimakia erabiliz.
Adierazi zure
haserrea, eta eskatu
irtenbideak

Testu-generoa:
Erreklamazioa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
- Kexak eta erreklamazioak
- Helburuak, nahiak,
eskaerak
- Lokailuak
- Ehunekoak
- Prezioak
-Subjuntiboa: nor, nornork.
- Beste egitura batzuk:
-tzea nominalizazioa
Kultura erreferentziak:
Harremanak
Administrazioarekin
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak gertatutako
ezustekoren
baten
inguruan
egindako
erreklamazioa
kontatuko du, testueredua oinarri hartuta.
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1. Gaira hurbiltzen
1.1. Erreklamatzen ere
jakin egin behar da
1.2. Kaixomotel
1.3. Telefono konpainia
2.Erreklamazioak
eta
kexak
2.1. Teoria
2.2. Gutuna ehuntzen
2.3. Gutuna irakurri
2.4. Gutuna hobetu
2.5. Gutuna zuzendu
2.6. Erreklamazioa osatu
3. Helburuak, nahiak,
eskaerak
3.1. Teoria
3.2. Eskaera
3.3. Aukeratu zuzena
3.4. Hutsuneak bete
4.
Ehunekoak
eta
prezioak
4.1. Teoria
4.2. Aukeratu zuzena
4.3. Akatsak zuzendu
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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14. ABEREAK
Gaia: Animaliak

Egoitzatik jaso duzun
gutunari erantzungo
diozu, etxekoen
izenean, eta
familiako adinekoek
jasotzen duten terapia
ez eteteko eskatuko
duzu.
Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak animaliekin
egiten diren terapiei
buruz tokatu zaion
testua kontatuko du,
eta bere iritzia emango
du.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz,
erakundeei
eskaera egiteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Gutunari erantzutea,
eta eskaera egitea
Esparrua:
Erakundeak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-erakunde

- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Gutuna, eskaera
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Ulermena
-Aditza
-ERE lokailua
-Gutuna:
jasotako
gutunari
erantzuna
eman
Kultura erreferentziak:
Animalien eta gizakien
arteko harremana
Harremanak
erakundeekin
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
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1. Gaira hurbiltzen
1.1.Terapia txakurren
laguntzarekin:aukeratu
erantzuna
1.2. Terapia zaldien
laguntzarekin(1):egia
alagezurra
1.3. Terapia zaldien
laguntzarekin(2):txertatu
hitzak
2.Animaliak hezten
2.1. Txakur
hezitzailea:galderak
txertatu
2.2.Zaldiei
xuxurlatzen:entzun eta
erantzun
2.3. Animalien terapia:
entzun eta aukeratu
3. ERE lokailua
3.1. Teoria
3.2. Zuzendu akatsak
4. Terapia saioak
4.1. Terapia eskolan

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

15- MEDIKUNTZA
ALTERNATIBOA
Gaia:
Gaixotasunak
Sintomak
Terapiak
erremedioak

Idatzi blogean eta
kontatu zuk
medikuntza
alternatiboko
terapia batekin
izandako
esperientzia.
Terapia alternatiboei
buruzko blog bat
aurkitu duzu
Interneten. Jendeak
bere esperientziak

Ikaslea gai izango
da ahoz eta idatziz
medikuntza
alternatiboko
terapia baten berri
eman eta izandako
esperientzia
kontatzeko eta
jakintza
partekatzeko.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea:

Bizipenak blogean
Elkarrizketa

Esperientzi bat
kontatzea eta hortik
jasotako jakintza
azaltzea ahoz eta
idatziz
Esparrua:
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Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Erlatiboak
(definizioak, kalko
okerrak, deskribatzeko
baliabide)

4.1.1.(1) Esaldiak
txertatu
4.1.2.(2) Aukeratu aditza
4.2.Terapian naguzien
egoitzan
4.2.1.(1)Osatu taula
4.2.2.(2)Jarri
deklinabide-markak
5. Emailak eta
eskutitzak
5.1.Teoria.Gutuna
5.2. Gutuna.Ordenatu
zatiak
6.Ekintza
komunikatiboa prestatu
eta idatzi
6.1.Egoera, egitekoa eta
eredua (1), (2)
6.2.Hiztegia eta ideiak
bildu
7. Hausnarketa
1. Medikuntza
alternatiboa
1.1. Erlatiboa. Teoria
1.2. Medikuntza
alternatiboa
2. Noiz hasi zinen
horrela? Zer gertatu
zitzaizun?
2.1. Psoriasia
2.2. "Brasilgo tarantula
batek hozka egin omen
zion"

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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kontatzen ditu, eta
zeuk ere horixe egitea
pentsatu duzu: azaldu
zein terapia erabiltzen
duzun, nolatan hasi
zinen terapia horrekin,
nondik izan zenuen
terapiaren berri, onik
egin al dizun…

Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Laguna-laguna

Elkarrizketa
lagunarekin
Lagun batekin topo
egin, eta zuk kontatuko
diozu pattal samar
zabiltzala osasunez eta
zergatik zabiltzan
gaizki, eta azalduko
diozu zein sintoma
dituzun, noiztik
zabiltzan eta noiz hasi
zinen arazoak izaten…
Eta zure lagunak,
zorionez, erremedioren
bat emango dizu!

- Denborazko esaldiak
(-la / -larik)
- Esapideak
(elkarrizketakoak,
sentimenduak
adieraztekoak...)
- Onomatopeiak
- Deklinabidea (-ren / ko)
- Esaldi kontzesiboak
(nahiz eta, arren...)
- Gomendioak emateko
esaldiak
- Kalko okerrak
("posible da")
Kultura erreferentziak:
Zumalakarregiren
heriotza
Sendabelarrak
Terapiak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Jada praktikan jarri
dituzten estrategiak
azaleratzea, dituzten
baliabideei buruzko
hausnarketa bideratzeko
eta modu eraginkorrean
bidean jartzeko, eta, era
berean, ikaskideek ere
kontuan hartzeko.

Lagunak ere, era
berean, kontatuko dizu
zer gertatzen zaion, eta
zeuk ere azalduko
diozu zer egin
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2.3. Takikardiak
2.4. Osteopatarenera,
ezinbestean
2.4.1. Teoria. -la / -larik
2.4.2. Istripua, bi aldiz
2.5. Mina daukat, Toni
Morrison
2.6. Karlistadak
2.6.1. Zumalakarregi
(1788-1835)
2.6.2. Kontaketa osatu
eta aberastu (1)
2.6.3. Kontaketa osatu
eta aberastu (2)
2.7. Minbizia
2.7.1. Teoria. Aurkaritza
2.7.2. Minbizia
3. Erremedioak
3.1. Hilerokoaren mina
arintzeko erremedio
naturalak
3.2. Marie Asun eta
sendabelarrak
3.3. "Posible da?"
3.3.1. Teoria. "Posible
da?": dezake, daiteke...
3.3.2. Masajea
3.4. Masajea
4. Ekintza
komunikatiboak
4.1. Egoerak,
eginkizunak eta ereduak
4.2. Idatzizko ekintza

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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- Norberaren aurrerapena
balioestea.
- Bildutako informazioa
egoerara egokitzen ikastea

dezakeen. Horretarako,
zeuk ezagutzen duzun
terapia baten onurak
eta zuk izandako
esperientzia kontatuko
diozu.

16KOMUNIKAZIOA
Gaia: hedabideak

Euskaltegian
eztabaidan ari zarete:
batzuei paperezko
prentsa irakurtzea
gustatzen zaizue;
besteok nahiago
duzue prentsa digitala.
Eman bakoitzak zuen
iritzia euskaltegiko
blogean.
Mintzasaioan,
eztabaidan arituko
zarete ikaskideok.
Komunikabideen
inguruko gai bati
buruz duzuen iritzia
defendatu beharko
duzue eta argudioak
eman beharko dituzue
gainontzekoak
konbentzitzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, zerbaiti
buruzko iritzia
emateko edo
eskatzeko eta
arrazoiak emateko,
ideia osagarriak
ongi egituratuz eta
adibide egokiak
emanez. Irakurri
eta entzundakoak
ere ulertuko ditu.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
(arrazoiak emanez)

Testu-generoa:
Iritzia

Esparrua:
Akademikoa

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hiztegia
- Iritzia emateko
baliabideak eta estrategiak
- Kohesioa: lokailuak

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle
Ikasle-irakasle

Edukiak:

Kultura erreferentziak:
Euskal hedabideak,
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
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komunikatiboa. Lexikoa
eta ideiak bildu
4.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
5. Hausnarketa
5.1. Idatzi ondorengo
hausnarketa
5.2. Ahozkoaren
hausnarketa
1.Egunkaria
irakurriz
ilustratzen ginen
1.1.Zer iritzi du jendeak?
1.2.Ohiturak aldatzen
1.3.Egia ala gezurra
1.4.Eta zuk zer?
2.Egunkariak krisian
2.1.Egungo egoera
2.2.Baietz asmatu!
2.3.Nork esan du?
2.4.Eta zuk zer diozu?
3.Paperezko prentsa ala
digitala?
3.1.Hausnarrean
3.2.Antzeko-parezido
3.3.Iritziak iritzi
3.4 Ziur ala zalantzan
3.5.Iritzi eta ez iritsi
3.6.Dio(t)enez
3.7.Kohesioa
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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17-ZIENTZIA
Gaia:
ikerketa,zientzialariak

Zientziari buruzko
iritzia idatziko duzu
zure blogean
Zientziaren inguruko
hainbat testu irakurri
dituzu zientziaren
egiez, arazoez,
beldurrez… eta zure
blogean zientziaren
inguruko iritzia ematea
erabaki duzu.Eta zer
pentsatzen duzu zuk?
Zer da zuretzat
zientzia? Zertarako
balio du? Zer paper du
gaur egun gure

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, zerbaiti
buruzko iritzia
emateko edo
eskatzeko,
arrazoiak emanez,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Gai bati buruzko
iritzia ematea
Esparrua:
komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Iritzia
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Lexikoa
- Puntuazioa (; /: / …)
- Nominalizazioa (birpasa)
Kultura erreferentziak:
Zientzialariak
Komunikazio eta ikasestrategiak:
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4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

1.Zientzian murgiltzen
1.1.Zientzialari
berezi
bat
1.2.Zientzialari bitxi bat
2.Puntuazioa
2.1.Teoria. Puntu eta
koma, bi puntu eta
etenpuntuak
2.2.Puntu eta koma
dantza
2.3.Puntu eta komak
sobera
2.4.Puntu eta komak
aukeran
3.Zientziaren argiilunak
3.1.Sinonimo dantza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
gizartean?
Garrantzitsua al da
zientzia?
Ahozkoan, berriz,
zientziaren inguruko
gai ezberdinez arituko
zara. Eta amaieran,
ikaskideei beren
iritzia eskatuko diezu.

19- GORPUTZA
Gaia: gorputza eta
osasuna

Idatzi gutuna
egunkarirako,
ezagutzen ez duzun
emaileari eta haren
familiari eskerrak
emateko, eta irakurleei
gai honen inguruan
kontzientzia pizteko.
Bide batez, gorputza
zaintzeak duen

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da egunkarirako
gutun bat
idazteko, eskerrak
emateko, gaiaren
inguruan
hausnarketa
egiteko, eta

Testuingurua
Xedea:
Eskerrak ematea,
hausnarketa egitea,
irakurleari
kontzientzia pizten
saiatzea,
Esparrua:
Komunikabideak
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– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Zuzendariari gutuna
Edukiak:
Adierazpide
linguistikoak:
- Deklinabidea: nor eta
nork
- Orduen errepasoa

3.2.Egia ote?
3.3.Galdera bakoitza
bere erantzunarekin
3.4. Bata ala bestea
3.5.Aukeraketa
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

karpetan jasotzen
da.

1. Gorputza zaintzearen
garrantzia
1.1. Garuna.
1.1.1. Nor eta nork.
Teoria
1.1.2. Nor eta nork.
Txertatu eta aztertu
1.1.3. Nor eta nork.
Akatsak aurkitu
1.2. Europar

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
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garrantziaz ere
hausnartu nahi izan
duzu.

irakurleari
kontzientzia
pizten saiatzeko.

Mintzasaioan, odol
ematearen eta
transplanteen inguruko
elkarrizketen nondik
norakoak kontatu
ikaskideei.

Halaber, gai
izango da
entzun/ikusitako
elkarrizketa baten
nondik norakoak
besteei
kontatzeko.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ezezagun-ezezagun

- Berridazketak
Kultura erreferentziak:
Osasuna eta higienea:
osasun publikoa,
osasuna zaintzearekin
lotutako portaerak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ereduei erreparatzea:
iritzia/kontaketa/mezu
elektronikoa/aholkuak.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide eta
adierazpide testualei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
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Batasunaren
hausnarketa
1.2.1. Ulertu al duzu?
Erantzun
1.2.2. Ideiak ondo lotuta.
Osatu
2. Organoak eta
transplanteak
2.1. Transplanteak
gurean. Egia/gezurra
2.2. Ez dago denborarik
galtzerik
2.2.1. Hamabost ordu eta
erdiko eromena.
Esaldiak txertatu
2.2.2. Orduak zifrekin
2.3. Organo bakoitzaren
berezitasunak
3. Odola ematea eta
transfusioak
3.1. Odol-transfusioak
nola egiten diren.
Egia/gezurra
3.2. Transfusioen
garrantzia. Hiztegia
3.3. Odola emateari
buruzko zalantzak
4. Hartzailearen esker
ona
4.1. Mila esker! Testua
osatu
4.2. Mila esker.
Berridazketak

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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20- EGURALDIA
Gaia: Klima eta
ingurumena

Eguraldiak dena
baldintzatzen du:
egunerokotasuna,
lanorduak, aisialdia,
ekonomia. Eta, jakina,
gertaera eta pasadizo
bitxiak ere sorrarazten
ditu. Blog batean,
txoko bat egin dute
irakurleen idatziak
jasotzeko. Aste
honetan, eguraldiari
lotutako pasadizo bat
deskribatzeko eskatu
dute. Noiz gertatu
zen? Zer-nolako
eguraldia zegoen? Zer
gertatu zen? Non?
Zein oroitzapen
datozkizu burura?

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz,
eguraldiaren
inguruko
pasadizoa
kontatzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Gertaera bat kontatzea
ahoz eta idatziz.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun

Testu-generoa:
Pasadizoa edo
kontaketa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Ulermena
- Hiztegia
- Deskribapena kontaketan
Kultura erreferentziak:
Klima
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak
eguraldiaren inguruan
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4.3. Egunkariko gutuna.
Hausnarketa
4.4. Zuzendariari
gutuna. Teoria
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
1. Eguraldia I
1.1.Enbata dator. Osatu
testua.
1.2.
Eguraldia
iragartzeko sinboloak.
Lotu
bakoitza
bere
sinboloarekin.
1.3. Hurrengo
egunetarako iragarpena.
Iragarpenak. Esan zein
eguni dagokion mapa
bakoitza
1.4. Zerua erabat estalita
egongo da. Aukeratu
parekoak.
2. Eguraldia II
2.1. Eguzkia kirika. Lotu
zutabeak
2.2. 11 Cºinguru. Hitz
egokia txertatu
2.3. Zer eguraldi egingo
du
2.4.
Hiztegi
zabala.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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bizitako gertaera edo
pasadizoa kontatu
behar dute.

21-ESKULANAK

Idatzi e-maila material

erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Unitatea

Testuingurua
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Testu-generoa:

Sinonimoak
2.5.Eguraldiari buruzko
bitxikeriak. Egia ala
gezurra
3. Pasadizoak
3.1. Teoria
3.2.
Euskal
Herriko
klima.
Kokatu
konparazio-egiturak
3.3. Elurte amaiezina.
Aukeratu hitz egokia
3.4.
Ezaugarrien
intentsitate-maila nola
adierazi. Teoria
3.5. Esaldiak berridatzi
3.6.
Garai
bateko
elurteak. Bete hutsuneak
4.
Beste
pasadizo
batzuk
4.1. Mendian galduta.
Deklinabidea
4.2.
Elur-jasaren
biharamuna. Aukeratu
egokia
4.3. Koloreztatu
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Ideia-lehiaketa

Autoebaluazioa
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Gaia: Eskulanak
egiteko
proposamenak ideialehiaketarako

jakin bat berrerabiliz
zer egin litekeen
azaltzeko. Hau
adierazi behar duzu:
zer tailer antola
litekeen, zer material
erabil litekeen,
zergatik den
beharrezkoa
aukeratutako material
hori berrerabiltzea, zer
eskulan egin litezkeen
eta nola.

amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz
proposamenak
egiteko zein
adibideak
emateko, eta
informazioa
irakurri, entzun
nahiz ulertzeko.

Xedea:
Ideia lehiaketarako
proposamenak egitea

E-maila
Proposamenak
Edukiak:

Esparrua:
Erakundeak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-erakunde

Kontatu ikaskideei zer
ideia bidaliko duzun
lehiaketara: zer tailer
antola litekeen, zer
material erabil
litekeen, zergatik den
beharrezkoa
aukeratutako material
hori berrerabiltzea, zer
eskulan egin litezkeen
eta nola (adibideren
bat edo beste).

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hiztegia: eskulanei
dagokiena
- Proposamenak egiteko
baliabieak: ahalera orain
eta hipotetikoa
-Argudioak
-Adibideak: esaterako,
adibidez, besteak beste…
-Nominalizazioa
-Gure iritzia emateko eta
besteek esandakoa
azaltzeko baliabideak
Kultura erreferentziak:
Hondakinak
berrerabiltzea
Hondakinak
berrerabiltzen dituzten
artisauak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
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1.1. Ideiak berrerabiliz.
Hitzak testuan
1.2. Hondakinak
berrerabiliz. Definizioak
2. A ze ideiak!
2.1. Zaborra ala
artelana? Egia ala
gezurra?
2.2. Birzikletak elkartea.
Esaldiak testuan
2.3. Pneumatikoak
motxila eta poltsa.
Ulertu al duzu?
2.4. Zaborra moda.
Cloze-testa
2.5. Botilak eta kafekapsulakk soineko.
Nominalizazioa
2.6. Aneren e-maila.
Egitura aztertu
3. Proposatu
3.1. Teoria. Aditza
proposamenetan
3.2. Zer egin dezakegu?
Zer egin genezake?
3.3. Berrerabili eta
birziklatu. Adibideak
4. Arrazoitu
4.1. Aneren arrazoiak.
Aditza proposamenetan
4.2. Teoria. Iritzia
emateko eta besteek
esandakoa adierazten

Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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22-ELKARTASUNA
Gaia:
Elkartasun proiektu
eta ekimenak

Idatzi gutuna zure
herriko aldizkarira;
bertan zuen taldearen
eta proiektuaren berri
emango diezu
herritarrei, eta
boluntario izatera
animatu.
Ahozkoan, berriz,
binakako
elkarrizketak egingo
dituzue eta elkartasun

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, elkartasun
proiektu bati
buruzko
informazioa
emateko eta partehartzea
bultzatzeko.
Hori lortzeko,
idatzizko zein

Testuingurua

egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:

Xedea:
Proiektu baten berri
ematea eta partehartzea bultzatzea .

Herriko aldizkarirako
gutuna

Esparrua:
Komunikabideak:
prentsa idatzia

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa (. /?, ! /” “)
- Desioak eta asmoak
adierazteko baliabideak
-Lexikoa

Enuntzaiatzaileenuntziatario
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Edukiak:

4.3. Alfredok esandakoa
kontatuz. Berridatzi
5. Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa

1. Gaira hurbiltzen
1.1.
Haurra
besoetakotzea.
Ulermena lantzen
1.2.
Crowfunding.
Irakurmena eta aditza
lantzen
2. Desioak eta asmoak
adierazteko
baliabideak. Birpasa
2.1.
Haiku
Travel
agentzia.
Laburpen
egokia aukeratzen

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
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jarduerei buruzko
iritzi kontrajarriak
emango dituzue.
Taldean elkartasunari
buruzko gidoi bati
jarraiki mahai-ingurua
egingo duzue.

entzumenezko
testuak ulertzeko
gaitasuna ere
landuko du.
Bestalde, ikaslea
gai izango da
elkarrizketa
batean elkartasun
ekimenei buruzko
iritziak eman eta
defendatzeko.

harremana:
Herritar-herritar

Kultura erreferentziak:
Elkartasun proiektu eta
ekimenak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Elkartasun proiektuei
buruzko aurrezagutza
baliatzea.
-Proiektuei buruzko
iritziak arrazoituz
ematea.
- Besteen iritziak ulertu
eta onartzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
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2.2.
Haiku
Travel
agentzia.
Elkarrizketa
osatzen
2.3. Oporrei buruzko
planak egiten. Baldintza
hipotetikoa. Birpasa
3. Puntuazioa
3.1. Teoria
3.2.
Haiku
Travel
agentzia.
Puntuazioa
lantzen
3.3. Zer0,7 Elkartea.
Puntuazioa lantzen
3.4. Puntuazioa esaldiz
esaldi
4.Elkartasun proiektuak
aztertzen
4.1. Zer0,7 Elkartea.
Lexikoa lantzen
4.2. Zer0,7 Elkartea.
Irakurmena lantzen
4.3.2010eko laguntzak.
Entzumena lantzen
4.4.
Proiektuen
deskribapen
laburrak
lantzen
5.Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa

feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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23-EZKONTZA
Gaia: ospakizunak

Ezkontza bat kontatu
blogean, zurea edo
etxeko, familiako edo
lagunen batena
Ahozkoan, ere zure
ezkontza edo etxeko,
familiako edo lagunen
batena kontatu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahoz zein
idatziz, bizipen
bat kontatzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Kontaketa bat egitea

Kontaketa

Esparrua:
Senitartekoa
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Senide-senide
Lagun-lagun

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Ortografia
- Aditzaren aspektua
Kultura erreferentziak:
Lotura motak: ezkontza
zibila, elizakoa…
Ospakizunak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
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1.Gaira hurbiltzen
1.1.Kolore guztietako
andregaiak. Esaldiak
txertatu
1.2.Jon eta Jone. Entzun
eta galderak erantzun
1.3.Londres ezkontza.
Aukera anitzeko
galderak
2.Ezkontzen inguruko
bitxikeriak
2.1.Beti ezin da dena
ondo atera. Entzun eta
aukeratu
2.2.Kolore arrosakoak ez
diren istorioak. Egia ala
gezurra.
2.3.Kolore arrosakoak ez
diren istorioak. Aditza
aukeratu.
2.4.Ezkontza
arriskutsua. Ortografia.
3.Ezkontza baten
kontaketa.
3.1.Zure ezkontza
eguna. Sinonimoak.
3.2.Mari Karmen eta
Antonioren ezkontza.
Egia ala gezurra
aukeratu.
3.3. Nire ezkontza.
Cloze-testa.
4.Ekintza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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24SENTIMENDUAK
Gaia: Gorputza eta
osasuna:
sentimenduak

Idatzi emozio edo
sentimendu baten
inguruko gogoeta zure
blogean argitaratzeko.
Julio Sotoren Zoriona
artikulua irakurri berri
duzu,
eta
oso
interesgarria
iruditu
zaizu.
Zuk
ere
hausnartu
duzu
emozio
eta
sentimenduen
inguruan, eta zure
blogean
gai
horri
buruzko
gogoeta
idaztea erabaki duzu.
Zure
esku
dago
gustuko edo gorroto
duzun sentimendu edo
emozioa
aukeratzea,
horren alde edo kontra
hitz egitea, gizartean
ahaztuta edo baztertuta
dagoena
hautatzea

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da lagunartean
haren barneegoera eta
sentimenduak argi
adierazteko ahoz
zein idatziz,
baita besteek ahoz
edo idatziz
adierazitakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Sentimendu edo
emozio bati buruzko
gogoeta egitea
Esparrua:
lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
ezezagun-ezezagun
Ezagun-ezagun
ikaskide-ikaskide

hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Gogoeta
Edukiak:
Adierazpide
linguistiko eta
testualak:
-Deklinabidea
-Kohesioa eta
aberastasuna
-Irainak sortzeko
baliabideak
Kultura erreferentziak:
-Sentimenduzko
harremanak.
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
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komunikatiboa
4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

1. Emozioak
1.1. Kontuz estalitako
emozioekin! Cloze-testa.
1.2. Ahulezia. Aukera
anitzeko galderak.
1.3. Autoestimua: oreka
behar dugu, baina ez da
erraza. Egia/gezurra.
1.4. Zailtasunei heltzeko
tresnak.
Aukera
anitzeko galderak.
1.5. Pertsona toxikoak.
Hitzen esanahia.
1.6. Pertsona toxikoak.
Aukera
anitzeko
galderak.
1.7. Pertsona toxikoak.
Taula bete.
1.8. Pertsona toxikoak.
Galdutako hitzen bila.
2. Zoriona
2.1.
Maiz
alferrik
sufritzen dugula ikasi
dut
nire
ibilbidean.
Elkarrizketa ordenatu.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edota
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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edota
puri-purian
dagoen
sentimendu
edo emozioren bati
buruz idaztea. Bat
baino
gehiagoren
inguruko hausnarketa
ere egin dezakezu, hala
nahi izanez gero.

ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen ezagutzatik
abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten ahozko
eta idatzizko ereduei
erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Emozio bati buruzko
gogoeta egin behar
dute ahoz. Aukeran
daukate zein
sentimendu edo
emozio hautatu:
gustukoena, gehien
gorrotatzen dutena,
errazen kanporatzen
dutena, zailena,
askotan sentitzen
dutena, inoiz sentitzen
ez dutena… nahi
dutena.

25- APUSTUAK

Ahozko

Unitatea

Testuingurua
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Testu-generoa:

2.2. Zorionerako bideak.
2.3.
Zorionaren
sinonimoak.
2.4. Zoriona lortzen.
Lokailuak
2.5
Kohesioa
eta
aberastasuna. Teoria.
2.6.
Zoriona.
Nola
aberastu du testua?
3. Haserre
3.1. Zergatik ez diegu
haurrei
haserretzen
uzten? Esaldiak txertatu.
3.2. Euskarak balio al du
iraintzeko?
Egia/gezurra.
3.3. Euskaraz irainak
sortzeko bideak. Teoria.
3.4.
Lotu
iraina
dagokion esanahiarekin.
3.5.Haserre.
Aukera
anitzeko galderak.
3.6.
Gutuna
eta
barkamena.
Ideia
nagusiak.
4.
Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa
1. Jarduera

Autoebaluazioa
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Gaia: Aisialdia

komunikazioa
Apustuen inguruko
egoera bati
buruzko galderei
erantzun eta iritzia
ematea.

amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da apustuen
inguruan bere
ikuspegia argi
azaltzeko. Ongi
bereziko ditu ideia
nagusiak eta
azalekoak eta
adibide egokiak
emango ditu.
Besteek
emandakoak edo
komunikabideetan
entzun eta
irakurritakoak
ulertzeko ere gai
izango da.

Xedea:
Ahozko diskurtsoak
egiteko eskema egokia
egiten trebatzea,
ahozko diskurtsoa
hobeto egiteko
estrategiak ikastea…
Esparrua:
akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Irakaslea-ikaslea

Ahozko ekoizpena:
Azalpena, iritzia,
deskribapena…
Idatzizko ekoizpena:
Eskema.
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-

Eskema egiteko bideak.
Elkarrizketarako
zenbait estrategia.
Aditza, deklinabidea,
lokailuak…

Kultura erreferentziak:
Tradizioa eta aldaketa
soziala (apustuak):
Apustuak egiteko
modu berriak eta
arriskuak.
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketa- formatua
ezagutzea eta bertan
trebatzen hasteko
hainbat jarduera mota
gauzatzea.
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1.1. Zertan datza
azterketa
2. Jarduera.
Bakarrizketa
2.1. Eskema. Teoria
2.2. Eskema osatu
3.Jarduera.
Elkarrizketarako
zenbait estrategia
4.Jarduera.Gaiaren
inguruko ideiak eta
lexikoa bildu
4.1. Apustuak lehen eta
orain
4.1.1. Herri kirolak eta
apustuak. Lexikoa.
4.1.2. Zer du jokoak
txapelketak ez duena?
Ulermena.
4.1.3. Online apustuak.
Lexikoa.
4.2. Apustuen arriskuak
4.2.1. Aisialdirako plana.
Lexikoa eta Ideiak bildu.
4.2.2. Publizitatea
nonahi. Ideiak lotu.
4.3. Joko zaleari
aholkuak
4.3.1. Iñaki eta Oihana
4.3.2. Joko arduratsua
4.4. Esaera zaharrak
5. Jarduera. Ekintza
komunikatiboa

Irakasleak
ikaslearen ahozko
jarduna ebaluatuko
du B2ko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio
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26-- ETXEKO
LANAK
Gaia: ohiko jarduerak

Ahozko
komunikazioa
Etxeko lanen inguruko
gai bati buruz iritzia
ematea ahoz eta
elkarreraginean

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da lagunartean,
bat-bateko
elkarrizketetan
parte hartzeko,
proposamenak
eginez eta
interesekoa dena
nabarmenduz.

Testu-generoa:

Testuingurua
Xedea:
Elkarrizketa hobeto
egiteko estrategiak
ikastea

Elkarrizketa

Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aztertzaile-ikasle

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Elkarrizketarako
baliabideak
- Ulermena
- Ideiak eta lexikoa bildu

Edukiak:

Kultura erreferentziak:
Ohiko jarduerak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketaformatuetara ohitzea
eta hainbat jarduera
mota gauzatzen
trebatzea.
Azterketa egileak bere
dituen antsietate eta
frustrazio sentsazioa
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5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua.
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu
6. Hausnarketa
1. Emakumeak, gizonak
eta berdintasuna
1.1. Irakurri aurretik
1.2. Zenbakiei buruz
hizketan
1.3. Hiztegia
1.4. Galderei erantzun
1.5. Egia, gezurra ala ez
du esaten?
1.6. Badirudi ala ematen
du? Berridazketak
2. Etxeko lanetan zer
moduz moldatzen gara?
2.1.
Bideoa
ikusi
bitartean
2.2. Nork esan du?
2.3.
Etxeko
lanik
gorrotatuenak. Aukera
anitzeko galderak
3.
Etxeko
lanak
egiteagatik kobratuko
bagenu…
3.1. Dena ez dago barne
3.2. Etxeko lanen balioa
kalkulatzen
3.3. Bikotekideak eta
etxeko
lanak.
Hitz
egokia txertatatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
Irakasleak
ikaslearen ahozko
jarduna ebaluatuko
du B2ko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio.
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kontrolatzea.

27- KULTURA
Gaia: kultura

Ahozko
komunikazioa
Testu baten ideia
nagusiak identifikatu,
eta 2-3 minutuko
diskurtsoa prestatu
behar duzu.
Horretarako, eskema
prestatu, eta denbora
eta diskurtsoaren
antolaketa ongi
planifikatzeko
komeni zaizkizun

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango
da ahozko edo
idatzizko testu
baten ideiak
nagusiak
identifikatu, eta
diskurtsoa
prestatzeko, baita
gai baten inguruan
adostasuna
lortzeko eta iritzia
emateko.

Testuingurua
Xedea:
-Ahozko diskurtsoak
egiteko eskema egokia
egiten trebatzea,
ahozko diskurtsoa
hobeto egiteko
estrategiak ikastea…
Esparrua:
akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
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Testu-generoa:
Idatzizko ekoizpena:
eskema
Ahozko ekoizpena:
ahozko diskurtsoa
(azterketa-eredua)
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Nor eta nork
- Antolatzaileak
- Lexikoa

4. Ahozko probari nola
egin aurre
4.1. Jarrerari buruzko
aholkuak
4.2. Eztabaida
4.2.1. Gogoan izan
4.2.2. Nork egingo
ditu etxeko lanak?
4.2.3
Estrategiei
erreparatu
4.2.4.
Baliabideei
erreparatu
5.Ekintza
komunikatiboa
5.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Eredu berriak
1.1. Kultura. Erantzun.
1.2. Kultura eta euskal
kultura.
1.3. Kultura Hiriburua.
Kokatu hitzak.
2. Kultura eta eraikinak
2.1. Liburutegiak.
Aukeratu
2.2. Kultur etxeak. Jon
eta Jone. Aukeratu
Egia ala gezurra
2.3. Garoa liburu-denda.
3. Ekintza

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
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harremana:
aztertzailea-ikaslea

trikimailu eta
estrategiak erabiliko
dituzu; baita beste
batek aipatutakoak
adierazteko
baliabideak ere.

Kultura erreferentziak:
Tradizioa eta aldaketa
soziala (liburuak:
euskarri aldaketak,
liburutegi/liburudenden berrikuntzak,
kulturgune mota
berriak…)

Mintzasaioan, alde
batetik, ikasleak
binaka jarrita,
kulturarekin zerikusia
daukaten hainbat
gairen inguruko
adostasuna lortu behar
dute; eta bestetik
egokitutako gaiaren
inguruan hitz egin eta
euren iritzia emango
dute.

28- UDAREN
ARRISKUAK
Gaia:
Bidaia exotikoak
(gaixotasunak,
txertoak,
lurrikarak…)
Lapurretak
Itsasoa
surfa

Ahozko
komunikazioa
Udako arrisku bati
buruzko kezka
azaldu, aholkuak
eman eta gertaera
bat kontatu,
hobeto azaltzeko.

- Eskema

Ikaslea gai izango
da udako
arriskuren bati
buruzko
azalpenak eta
aholkuak ahoz
emateko,
esperientzia bat
kontatzeaz batera.

Testuingurua
Xedea: Udako
arriskuen inguruko
gai bat galderen
laguntzaz garatzea
Esparrua:
Akademikoa
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide eta
adierazpide testualei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Eskema berregitea,
ahozko diskurtsoa
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
Testu-generoak:
Azterketa
Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
- Hiztegia
- Aholkuak emateko
egiturak (inperatiboa,
daiteke, komeni da…)

komunikatiboa
4.1.Egoera, eginkizuna
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

1. Testua prestatu eta
garatu
1.1. Teoria. Testua osatu
1.2. Tropikoetako
gaixotasunak. Hiztegia
ondo landu
1.3. Leku exotikoetara
joateko hartu beharreko
txertoak. Argiago
azaltzeko baliabideak

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa baloratu
eta komentatzen du
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Mintzasaioan,
egokitutako
gaiaren inguruan
hitz egin eta zeure
iritzia emango
duzu.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aztertzailea-ikaslea

- Denborazkoak -(e)la/(e)larik
- Tonu gogorra/tonu
leuna
-Ahozko hizkera
- Eskema
- Ahotsa
Kultura erreferentziak
Pintxoak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketaformatuetara ohitzea
eta hainbat jarduera
mota gauzatzen
trebatzea.
Azterketa egileak bere
dituen antsietate eta
frustrazio sentsazioa
kontrolatzea.
- Komunikazioa hobetzeko
ahotsa landu grabazioen
bitartez.
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1.4. Aholkuak
1.4.1. Egoera eta
gomendioa
1.4.2. Inperatiboa. Aditz
laguntzailea
1.4.3. Erregistroa. Gogor
ala leuna
1.5. Ahozko erregistroa
1.6. Ezusteak
oporretako
herrialdeetan
1.6.1. Lurrikara
dagoenean, zer egin.
Testu-antolatzaileak
1.6.2. Lurrikara
dagoenean, zer egin.
Aholkatzeko egiturak
1.6.3. Lurrikara.
Kontaketa
1.7. Nire testua
2. Ahozkorako eskema
prestatu
2.1. Tropikoetako beste
gaixotaun batzuk
2.2. Patata tortilla
2.2.1. Berri baten
azalpena. Ulermena eta
lexikoa
2.2.2. Eskema egin eta
ebaluatu
2.3. Nire eskema
2.4. Azterketako eskema.
Lapurretak

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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3. Ahoz ondo azaldu
3.1. Teoria. Ahoz ondo
azaltzeko aholkuak
3.2. Lapurretak
3.3. Surfaren arriskuak
3.4. Nire ahozkoa
4. Ekintza
komunikatiboa egin
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
4.2. Eskema egin
5. Hausnarketa

C1 maila
C1 MAILA
(erabiltzaile gaitua)
Entzumena
Lagunarteko, lan-esparruko eta
komunikabideetako elkarrizketak,
eztabaidak, azalpenak eta abar
ulertzeko gai izango da, baita
inguruko herri-hizkeran sortutako
asko ere. Informazio orokorra eta
xehea jasoko du, gai
espezializatuetan izan ezik.

Irakurmena
Testu luze eta konplexuak
ulertzeko gai izango da, baldin eta
gai orokorrekoak badira. Halaber,
artikulu espezializatu eta argibide
tekniko luzeak ulertuko ditu,
baina bere arlokoak ez badira,
lexikoa traba izan daiteke
zenbaitetan. Gertaeretan
oinarritutako testuak edo literatur
testu arruntak ere ulertuko ditu,
eta erregistro ezberdinak

Mintzamena
Lagunarteko elkarreraginean
jariotasunez eta zehatz jarduteko
gai izango da, eta, era berean, lanesparruan eta komunikabideetan
ideiak eta iritziak zehaztasunez eta
eraginkor-tasunez adierazteko.
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Idazmena
Ongi egituratutako testu argi eta
zehatzak idazteko gai izango da,
ideia nagusiak eta osagarriak
nabarmenduz. Era berean, bere
ikuspuntua luze eta zabal
adierazteko gai izango da,
xehetasunak eta adibide egokiak
emanez.
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bereizteko gai izango da.

C-1

Unitatearen izena
eta gaia

1- MITOLOGIA
Gaia: Giza
zientziak

Ekintza komunikatiboak
(ahozkoa zein idatzizkoa)

Helburuak (lau
trebetasunenak)

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
umeei elezahar bat
kontatzeko
egokitzeko, baita
pertsonaia
mitologikoaren
deskribapen txiki bat
egiteko. Baita
entzundako elezahar
bat ikaskideei
Mintzasaioan,
laburbilduta
7-8 urteko umeek
kontatzeko eta
antzezteko, ipuin
mitologiko bat proposatuko proposamen guztien
artean berak
du bakoitzak eta denon
Irakaslea zara, eta zure
ikasgelako umeekin
mitologia lantzen ari zara.
Pertsonaia mitologiko baten
inguruko elezaharra umeei
kontatzeko egokituko duzu.
Sarrerarako pertsonaia
mitologikoaren
deskribapen txikia ere
egingo duzu.

Testuingurua eta
xedea

Testuingurua
Testuingurua
Xedea: Ezagutzak
adieraztea; umeei
kontatzeko
pertsonaia mitologiko
baten deskribapen
laburra eta pertsonaia
horren pasadizoren
bat prestatzea
Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaile-204-

Testu-generoa
Edukiak:
Zein kultura
eduki/erreferentzia?
Zein adierazpide testual?
(plan orokorrak,
kohesioa…)
Zein adierazpide
linguistiko?
Zein komunikazio
estrategia?
Zein ikasestrategia?
Testu-generoa:
Deskribapena eta
kontaketa(elezaharrak)
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Zehar estiloa /estilo
zuzena
-Aditza
-OMEN
Kultura
erreferentziak:
- Ezagutza eta portaera
soziokulturalak:

Jarduerak

1. Jarduera. gaira
hurbiltzen
1.1. Zer da mitologia?
entzumena
1.2. Mitologia eskoletan.
galderak /erantzunak
lotu
1.3.Nora joango gara?
hutsuneak bete . lexikoa.
1.4.Pertsonaia
mitologikoak. osatu
taula
2. Jarduera. Kondaira
edo elezaharren egitura

Ebaluaziotresnak

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
artean bat aukeratuko
duzue.

egindako aukera
justifikatzeko.

enuntziatario
harremana:
Irakasle-irakasle

gizarte eraketa
- Euskal mitologiako
pertsonaiak eta
elezaharrak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

2- BIZILEKUA
Gaia: ohiko
jarduerak

Interneten aritzen zara
askotan, foroak eta blogak
irakurtzen. Gaur goizean,
zuzeu.eus irakurtzen ari
zinela Gorka Bereziartuak

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz, hiriei
buruzko iritzia

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
arrazoiak emanez
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Testu-generoa:
Iritzi-artikulua
Edukiak:

2.1. amezketako mari.
eskema.
3. Jarduera.
Elkarrizketak
kontakizunetan
3.1. Teoria. Estilo
zuzena eta zehar estiloa
3.2. Zein estilotan?
4. Jarduera. Elezaharrak
kontatzen
4.1. Teoria
4.2. Eguzki-lorea.
Aukeratu aditza
4.3. Hiru olatuak. Aditza
jarri.
4.4. Laburpenetik
abiatuz …
Galtxagorriak. Oker
dagoena zuzendu
4.5. Ba omen zen
behin…
5. Jarduera. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua.
5.2. Lexiko eta ideiak
bildu
6. Hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Hiriak nagusitzen
1.2. Yo-yo hiriak
1.3. Euskal hirien eredua
1.4. Nolako hiria

du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
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hiri handiei buruz
idatzitako iritziartikuluarekin egin duzu
topo. Idatziak zer
pentsatua eman dizu, eta
zeure iritzia plazaratzea
erabaki duzu.
Beraz, idatzi artikulu bat
zuzeu. eus-en argitaratzeko
eta eman zeure iritzia gai
horren inguruan.

azaltzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
bizilekuaren
inguruko iritzia
emateko.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-komunikabide

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak bizilekuaren
inguruko testua azaldu eta
bere iritzia emango du.

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Deklinabidea
- Puntuazioa
- Arrazoitzeko
baliabideak [-(e)lako,
bait-, eta, -t(z)eagatik,
t(z)earren, -(e)nez (gero), (e)la eta, -(e)la bide / -(e)la
kausa / -(e)la medio,
Zeren (eta), ze, ezen, izan
ere, hargatik]
- Iritzi-artikuluaren
eskema
Kultura
erreferentziak:
Zerbitzuak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
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2. Deklinabidea
2.1. Teoria
2.2. Osatu taula
2.3. Aukeratu zuzena
2.4. Akatsak zuzendu
3. Puntuazioa
3.1. Teoria
3.2. Akatsak zuzendu
4. Kausalak
4.1. Teoria
4.2. Azpimarratu
4.3. Osatu testua
4.4. Berridatzi
5. Iritzi-artikulua
5.1. Teoria. Eskema
5.2. Eredu bat
4.3. Koloreztatu
6. Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa

amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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3SUKALDARITZA
Gaia: elikadura

Azken aldian asko hitz
egin da hedabideetan
euskal sukaldaritzari
buruz. Berria egunkarian,
euskal sukaldaritzari
buruzko iritzi-artikulua
idatzi, besteak
konbentzitzeko asmoz.
Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak egokitu zaion
sukaldaritzari buruzko
testua azaldu eta bere
iritzia emango du.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da,
iritzi-artikulu bat
egiteko, besteak
konbentzitzeko
asmoz, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan ikaslea
gai izango da
ikaskideen aurrean
iritziak emateko,
ideia osagarriak ongi
egituratuz eta
adibide egokiak
emanez.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea eta
konbentzitzen
saiatzea.
Esparrua:
Komunikabideetakoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarra-herritarra

- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Iritzi-artikulua.
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Koherentzia: iritziartikuluaren planifikazioa:
ideia-bilketa, tesia,
eskema…
- Kohesioa: lokailuak.
- Ohiko akatsak: ergatiboa,
mugagabea,
nominalizazioak,
singularra/plurala, ere,
baldintza
hipotetikoa/erreala…
Kultura
erreferentziak:
Jan-edanak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
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1.Gaira hurbiltzen
1.1.Sukalde kontuak
1.2.Egun bat erronka bat
1.3.Bertsotan
1.4.Ogitartekoa
2.Koherentzia:
zirriborrotik testura
2.1.Ideiak bildu
2.2.Planifikazioprozesua
2.2.1.Ideiak bildu eta
tesia erabaki
2.2.2.Testuaren
hezurdura antolatu
2.2.3.Paragrafoen
hezurdura antolatu
2.2.4.Idazlana
3.Testua idazten
3.1.Akatsak akats
3.1.1.Nola dago ondo?
3.2.Kohesioa
3.2.1.Gainera, era berean
3.2.2.Behintzat, bederen,
behinik behin
3.2.3.Sukaldaritza
bai,
baina neurrian
4.Ekintza
komunikatiboa

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

4- EUSKAL
HERRIA
EZAGUTUZ
Gaia: Euskal
Herriko txoko
ezezagunak

Idatzi e-maila lagunari, eta
proposatu Hego Euskal
Herriko txokoren batean
zurekin egun-pasa egiteko
plana: zer egin daitekeen,
zer ikusiko zenuketen...

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
norabait joateko
proposamena
egiteko eta
beharrezko
Mintzasaioan,
azalpenak emateko,
gomendatu gustuko duzun idatziz nahiz ahoz;
Euskal Herriko txokoren bat baita informazioa
ikaskideei: kontatu
irakurri, entzun
norentzat den aproposa, zer nahiz ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Proposamenak,
aholkuak eta
informazio turistikoa
ematea
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
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ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Proposamenak eta
aholkuak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Proposamenak: aditza
(futuro hipotetikoa eta
ahalera)
-Denbora: denboraadierazleak, ohiko akatsak

4.1.Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2.Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5.Hausnarketa

1. Informazio pixka bat
1.1. Gure itsas ondarea
ezagutzen. Ulertu duzu?
1.2. Valderejoko Parke
Naturala. Testua osatu
2. Proposamenak nola
egin
2.1. Teoria. Aditza
proposamenetan
2.2. Holtzarteko zubia
eta Kakuetako arroila I
2.2.1. E-mailaren

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
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dagoen han, zer egin
daitekeen edo zuk zer
egingo zenukeen hara
joanez gero, noiz den
joateko garairik onena eta
nola joan daitekeen.
Proposamen guztien artetik,
aukeratu gehien gustatu
zaizuna. Ondoren, azaldu
zein aukeratu duzun eta
zergatik.

harremana:
lagun-lagun

eta orduak
- Lekua: herri-izenen
deklinabidea
Puntuazioa: koma
bikoitzak
Kultura
erreferentziak:
Euskal Herriko
geografia eta ohiturak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean
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azterketa: aditzei
erreparatzen
2.2.2. Beste modu
batean: futuro
hipotetikotik ahalerara
2.3. Egun batez artzain
ibili nahi? Osatu testua
3. Denbora nola
adierazi
3.1. Teoria. Denbora
adierazteko moduak
3.2. Holtzarteko zubia
eta Kakuetako arroila II
3.2.1. E-mailaren
azterketa: denboraadierazleei erreparatzen
3.3. Teoria
3.4. Antolatutako
txangoak
3.4.1. Noiz? Denborazko
egitura zuzena
3.4.2. Txangoen
egutegia. Datak zuzendu
3.5. Teoria. Ordua
3.6. Orduak idatziz eta
ahoz
4. Lekua
4.1. Teoria. -a itsatia:
herri-izenak
4.2. Informazioturistikoa. Herri-izenak
ondo deklinatuta
5. Puntuazioa

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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5- HIZKUNTZAK
Gaia: ohiko
jarduerak

Mintzasaioan mahaiingurua egingo duzue, gai
hau ardatz hartuta: gustuko
dituzuen eta ez dituzuen
hitzak. Horregarako, ikasle
bakoitzak bere iritzia eman
beharko du. Zure tutoreak
pentsatu du egokia dela
esango duzun hori idatziz
ere jasotzea.
Beraz, mintzasaion esango
duzuna kontuan hartuta,
bidali tutoreari idatzita zure
hausnarketa.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
bere gustuen berri
emateko eta hitz
politena(k) eta
zatarrena(k)
aukeratzeko eta
horiek hautatzearen
arrazoiak emateko.
Besteek ahoz zein
idatziz adierazitako
gustuak, aukerak eta
arrazoiak ere
ulertuko ditu.

Testuingurua
Xedea:
Hitz politena(k) eta
zatarrena(k)
aukeratzea
Esparrua:
Ikasleartekoa
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikaskide-ikaskide

Testu-generoa:
Argudiozko
adierazpenak
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Diskurtsoa prestatzeko
moduak
- Diskurtsoa prestatzeko
estrategiak
- Konparatiboak
Kultura
erreferentziak:
Hizkuntzak

Mintzasaioan,
ikasle
bakoitzak azalduko du
zein den hitz politena eta
itsusiena.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
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5.1. Teoria. Koma
bikoitzak
5.2. Euskal Herria
itsasoz. Komak behar
diren lekuan
6. Ekintza
komunikatiboa egin
6.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Testuingurua
1.1. Alfabetoa ahoz
1.2. Alfabetoa idatziz
2.Aholkuak
eta
gomendioak
2.1. Adituen aholkuak
2.2. Nola hitz egin
jendaurrean
3. Diskurtsoa nola
prestatu
3.1. Teoria
3.2. Nola eta zergatik
4. Estrategiak
4.1.
Estrategiak
eta
helburuak
4.2. Zuk nola egiten
duzu?
5.
Hitz
ederrena
aukeratzen
5.1.
Konparatiboak.
Teoria

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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6- LASAI
GAITEZEN
Gaia: osasuna,
aholkuak, bizitza
osasuntsua

Gauza asko egin nahi
ditugu, baina askotan iritsi
ezinik ibiltzen gara. Zuk
ere bizi izan duzu hori eta
badakizu zer den. Estresari
buruz duzun iritzia
emango duzu zure blogean.
Mintzasaioan, emozioak
eta norbere burua zaintzen
hasita, ezezagunak diren
terapiak ere badaude.
Estresa kanporatzeko
tekniken berri emango du,
bakoitzak teknika bat
kontatuta. Amaieran,

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
estresari buruz iritzia
emateko eta hori
kanporatzeko
teknikak azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
Esparrua:
Lagunartekoa
Ikaskideartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana: Lagunlagun
Ikaskide-ikaskide
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-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Iritzia
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Aditz-izena
(Nominalizazioa)
- Ortografia
- Iritzia
Kultura
erreferentziak:
Osasuna: norberaren
osasuna zaintzearekin
lotutako portaerak

5.2. Egia ote da?
5.3. Hitz politenaren bila
5.4. Iritziak iritzi
5.5. Berridazketak
6. Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa

1. Gaira hurbiltzen
1.1. Zein da zuzena?
1.2. Egia ote da?
1.3. Galdera bakoitza
bere erantzunarekin
2.Aditz-izena
(Nominalizazioa)
2.1. Teoria
2.2. Bata ala bestea
2.3. Okerrak zuzentzen
3. Gaia osatzekoak
3.1. Osatu, baina
estresatu gabe
3.2. Bat aukeratu
3.3. Hau nola idazten
da?

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
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zerrenda bat osatu beharko
duzue terapia onenetik
okerrenera.

7- TRADIZIOAK
Gaia: Ospakizunak

Azkenaldian urtero
polemika sortzen da
hainbat tradizioren
inguruan. Batzuek
tradizioak dauden bezala
utzi behar direla diote;

(estresa zaintzea)

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz,
hedabideetan
tradizioei buruzko

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
arrazoiak emanez
Esparrua:
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Iritzi-artikulua
Edukiak:
Adierazpide testual eta

4. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa

du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

1. Ideiak bildu
1.1.
Ondare
ez
materialak
1.2.
Herriaren
ordezkariak
ekitaldi
erlijiosoetan?

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
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beste batzuek, aldiz,
gaurko errealitatera
egokitu behar direla.
Herriko aldizkarian gai
honen inguruan zure iritzia
ematea pentsatu duzu.
Idatzi zure iritzia gaiari
buruz.

argudioak emateko,
aldeko edo kontrako
iritzia azpimarratuz,
eta arrazoiak
emanez; baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Mintzasaioan, bakoitzak
tradizio jakin baten berri
eman eta iritzia adieraziko
du. Taldean, gaiaz
eztabaidatuko dute,
bakoitzak bere arrazoiak
azalduz.

Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
gaurkotasuna duten
gaien inguruan
eztabaidatzeko eta
bere iritziak
arrazoitu eta
defendatzeko, eta
jendaurrean gai
orokorrei buruzko
azalpenak eta
iritziak emateko.

Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-komunikabide

linguistikoak:
- Argudiatzeko
baliabideak:
iritzia, azalpenak eta
arrazoiak ematekoak,
ideiak kontrajartzekoak
eta ondorioak ematekoak.
- Argudio-testuaren
eskema
Kultura
erreferentziak:
Euskal Herriko
hainbat tradizio
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
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2.
Ideiak
testuan
antolatu
2.1. Teoria. Argudiotestua.
2.2.
Tradizioa
traizionatu?
3. Iritziak eta arrazoiak
eman
3.1.
Teoria.
Argudiatzeko
baliabideak
3.2. Zuk zer deritzozu?
3.3. Bai, baina…
4.
Mintzamena
prestatzen hasi
4.1. Tradizioari traizio?
4.2. Lexikoa aberastu
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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8- GAZTEAK
Gaia:
Nortasuna,
boluntariotza,
aisia, lana,
langabezia

Idatzizkoa.
Iritzi artikulua Astialdi
kultur elkarteko
weborrirako
Idatzi artikulu bat
gazteen inguruan
Astialdi kultur elkarteko
weborrirako, eman zure
iritzia, eta saiatu
irakurlea konbentzitzen
Ahozkoa.
Solasaldia Euskaltegian,
Gazteen Behatokiak
gazteei buruz
kaleratutako datuetatik
abiatuta

Ikaslea gai izango da
gazteei buruzko
hainbat gairen
inguruan bere iritzia
defendatzeko,
besteak
konbentzitzeko
asmoz, baita beste
batzuek ahoz zein
idatziz esandakoak
ulertu ondoren, bere
ikuspegia
adierazteko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia ematea eta
konbentzitzea ahoz
eta idatziz.
Esparrua:
Aisialdikoa. Kultur
elkartea.
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarra-herritarra

Astialdi kultur elkarteko
partaide zara, eta, besteak
beste, astero solasaldiak
antolatzen dituzue gai baten
inguruan. Elkarteko
bazkideak izaten zarete,
txandaka, eztabaidako gaia
prestatzen duzuenak:
tentuz prestatzen duzue
eztabaidako aurkezpena, eta
badaezpada baita galdera
batzuk ere parte hartzea

zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoak:
Idatzizkoa. Iritzi
artikulua
Ahozkoa. solasaldia
Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
Solasaldia: aurkezpen
motak
Aurkezpenaren
eskema
Ehunekoen eta
zenbakien
deklinabidea
Testu antolatzaileak
Modalizazioa
Argudio motak
Konbentzitzeko
estrategiak:
adierazkortasuna,
inperatiboa,
errepikapenak
Kultura
erreferentziak:
Emigrazioa
GKEak
Belaunaldien arteko
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1. Solasaldiaren
abiapuntua edo sarrera
1.1. Solasaldiaren
abiapuntua.Teoria
1.2. Solasaldiaren
abiapuntua (1 ariketa)
1.3. Solasaldiaren
abiapuntua (2 ariketa)
1.4. Datuetatik
abiatutako aurkezpena
1.4.1. Ehunekoan eta
zenbakien deklinabidea.
Teoria
1.4.2. Beste modu
batean: futuro
hipotetikotik ahalerara
1.5. Ahozkorako eskema
1.5.1. Ahozkorako
eskema. Teoria
1.5.2. Zure ahozko
sarreraren eskema
2. Ahozko jardunean
konbentzitzeko
teknikak
2.1. Teoria
2.2. Adierazkortasuna
2.2.1. Budwaiser
garagardoa (Egaña)
2.2.2. Iniziazioa (Andu
Lertxundi)
2.3. Balioak gazteen

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
harremanak

eskasa bada, eztabaida
bultzatzeko. Oraingoan,
Euskadiko Gazteen
Behatokiak argitaratutako
datu batzuk oinarri hartuta,
gazteei buruz mintzatuko
zarete, ahaleginduko zarete
gaiaren inguruko iritzia
adierazten eta besteak
konbentzitzen.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
Irakasle zein ikasleek,
ebaluazio taula bitarteko,
arrakastak balioestea,
baita arrakasta lortzeko
lagungarri izan diren
bitartekoak ere.
Irakasle zein ikasleek,
ebaluazio taula
bitarteko, zailtasunak
izendatzea, baita
beroriek gainditzeko
moduak ere.

9- ITSASOA
Gaia: ingurumena,

Adibideak eta eredua
kontuan hartuta, Euskal
kostaldearekin eta
itsasoarekin zerikusia duen
azalpen-testua idatziko
duzu dibulgazio aldizkari
baterako.
Itsas Memoria bi urtean

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da,
idatziz zein ahoz,
itsasoarekin lotutako
azalpen-testua
egiteko, baita
besteek ahoz edo
idatziz egindako

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Gai bati buruzko
azalpena idatziz zein
ahoz egitea.

Azalpen-testua

Esparrua:
Komunikabideak
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Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak:
-Itsasoaren inguruko
lexikoa

artean (solasaldia)
2.4. Gaztaroaz (Malen
Aldalur)
2.5. Nolakoak dira
nerabeak? (Maria Jesus
Uranga)
2.6. Gazteak ginen gu
orain dela gutxi (Koldo
almandoz)
3. Ekintza
komunikatiboak egin
3.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
3.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
3.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
4. Hausnarketa
4.1. Idatzizko ekintza
komunikatiboa
hausnartu
4.2. Ahozko ekintza
komunikatiboa
hausnartu
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Itsasoa eta
itsasargiak.
Entzutezkoaren
ulermena
1.2. Ekaitza. Irakurriaren
ulermena
2. Lexikoa lantzen
2.1. Itsasoaren indarra.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edoeta
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behin plazaratzen den
argitalpena da. Euskal
kostaldearekin eta
itsasoarekin lotutako
ikerkuntza garatzea du
helburu. 1991n sortu zenetik
gaur arte, Donostiako Untzi
Museoa ekarpen sendo eta
zabala egiten ari da euskal
itsas kultura, bere dimentsio
guztietan, bai iraganean, bai
orainaldian, ezagutu ahal
izateko.

azalpen-testuak
ulertzeko ere.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-herritar

- Esaldiaren egitura eta
hitz-ordena
- Azalpen-testuaren
egitura eta ezaugarriak
Kultura
erreferentziak:
-Itsasoa eta euskal
kostaldea
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
eredu eta datuei
erreparatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei,
esaldiaren egitura eta
hitz ordenari
erreparatu eta eta
horiek praktikan
jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Informazioa biltzeko,
audioak, bideoak, wikipedia
eta argitalpen ugari dituzu
Interneten eskura.
Mintzasaioan itsasoarekin
zerikusia duen azalpentestu baten ahozko
aurkezpena egin beharko
duzu, eta besteen
azalpenak entzun bitartean
entzulearen fitxan lexiko
eta gramatikari buruzko
oharrak eta gaiari buruzko
iruzkinak idatziko dituzu.
Ondoren, fitxa horretan
oinarrituta ikasle
bakoitzaren ahozko
jarduna komentatuko
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Sinonimoak aukeratzen
2.2. Pasaiako batelariak.
Hitzak txertatzen
3. Azalpen-testuak
3.1. Teoria
3.2. Algak. Azalpentestuen ezaugarriak
lantzen
3.3. Algak. Lokailuen
esanahia aztertzen
3.4. Tsunamiak.
Azalpen-testuaren
egitura eta paragrafoak
4. Esaldiaren egitura eta
hitz-ordena
4.1. Teoria
4.2. Itsaso bat emakume.
Esaldiak ordenatzen
4.3. Lana egiten
bazekiten. Informazio
esanguratsua bereizten
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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10- LANDAREAK
Gaia: ingurumena,
landareak

duzue.
Zure herriko lursail batean
zein zuhaitz landatu
proposatzea udaleko web
orrian.
Idatzi zure proposamena
udaleko web-orrian, eta
azaldu zein zuhaitz
aukeratu duzun, zein
ezaugarri dituen eta
zergatik proposatzen duzun
arbola jakin hori.
Parke bat zabaldu berri dute
Lizoainen (Nafarroa), eta
bertan zelten egutegiaren
ikur diren hemeretzi
zuhaitz landatu dituzte.
Arrasaten, berriz, Arrasate
Pasealekuan plaza koxkor
berri batean zuhaitz bat jarri
nahi eta jendeari galdetu
diote ea zer nahiago duten:
haritz kanduduna (Quercus
robur), pago gorria (Fagus
sylvatica “Purpurea”), ezkia
(Tilia sp.) edo astigar zuria
(Acer pseudoplatanus). Zure
herrian, udalarena zen
pinudia bota dute, eta,
garbiketa lanak egin
ondoren, landaketa berriak
egin nahi dituzte. Adituei

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da,
idatziz zein ahoz,
udaleko plataforma
digitalean, proposatu
duen zuhaitzaren
ezaugarriak
zehaztasunez eta
koherentziaz
azaltzeko eta
zergatik aukeratu
duen argudiatzeko,
baita besteek ahoz
edo idatziz
esandakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Gai bati buruzko
azalpena egitea
zerbait argudiatuz

Azalpena eta
argudiozko
adierazpenak

Esparrua:
Akademikoa
Administraziokoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
ezezagun-ezezagun
Ikaskide-ikaskide

Edukiak:
Adierazpide
linguistiko eta
testualak:
-Ortografia
- Zuhaitzen inguruko
lexikoa eta esaera
zaharrak
- Izenburuak
- Azalpen argudiatuen
plan orokorra
Kultura
erreferentziak:
-Ekologia eta
ingurunea: zuhaitzak
-Jakoba Errekondo
- Bertsoak: Otaño
- Euskal munduikuskera hizkuntzan:
esaera zaharrak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
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1. Zuhaitz artean
1.1. Zein ez da zuhaitza?
1.2.Errexalen borroka.
Sinonimoak
1.3. Sustraietatik
adarretara. Definizioak
1.4. Onbuari bertsoak.
Ortografia
1.5.Zuhaitz
mugarrotuak. Aukera
anitzeko galderak
1.6. Alaba
bakarra.Ortografia
2. Zuhaitz onak itzal
ona
2.1. Urrutiko intxaurrak
hamalau, gerturatu eta
lau. Cloze-testa
2.2. Badakizu, bai, zein
haritzi dagokion
ezkurra. Esaerak lotu
2.3. Gauez, haritzak eta
arteak berdin.
2.4. Nolako zura, halako
ezpala.
2.5. Elorritik atera eta
sasian sartu. Izenburuak.
2.6. Zuhaitzak, altxor
bizidunak. Izenburuak
antzematen
2.7. Haginarenak, egia
ala gezurra?

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edoeta
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

galdetuta, denetik jartzeko
aholkatu diete: haritz eta
gaztainondo, sekuoia,
Douglas izeia eta
kriptomeria, baina baita
lizar, hagin, gerezi makatz,
pago, ametz... Nahasketak
onura besterik ez omen
dakar, konpetentziak
makalena ere bizkortzen
baitu, eta etekina denboran
etengabekoa bihurtzen da:
orain batzuk, gero beste
batzuk, su-egurra dela,
biomasa dela, zur-egurra
dela. Hori dela eta,
herritarrei galdetzea erabaki
dute ea zein zuhaitz
landatu, etorkizunean baso
eder bat izan dezan herriak.
Horretarako, udalaren
web-orrian txoko bat ireki
dute herritarren
proposamenak jasotzeko.
Zuk ere parte hartzea
erabaki duzu, eta
proposamena nola egin
pentsatzen ari zinela, Jakoba
Errekondok Bizi
baratzea.eus webgunean
idatzitako artikulu batez
oroitu zara, eta, zurea
idatzi baino lehen, hura
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3- Zein zuhaitz?
3.1. Haltza, bihotz bero.
Esaldiak txertatu
3.2. Haginaren eta
haltzaren egiturak
aztertzen.
3.3 Baobabaren
arrazoiak.
3.4 Jainkoxka
aukeratzeko arrazoiak
3.5. Lizar loreduna
zergatik?
3.6. Bizimodua zor.
Aukera anitzeko
galderak
4. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa
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irakurtzea pentsatu duzu.

11- HEZIKETA
Gaia: hezkuntza

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak egokitu zaion
zuhaitzari buruzko
ezaugarriak eta zergatik
proposatzen duen azaldu
ondoren, denen artean
erabaki behar dute zein
zuhaitz proposatu Udaleko
web- orrian.
Guraso elkarteko kide
zaren aldetik, eman beste
gurasoei zure kezken berri
ikastetxeko blogean.
Azaldu nolakoa zen
lehengo heziketa eta
nolakoa orain. Adierazi
gaur egungo irakasleek
duten lan karga, hori zerk
eragin duen eta zein
ondorio ekar ditzakeen.
Eman egoera hori
hobetzeko proposamenen
bat eta galdetu gurasoei
zertarako egongo
liratekeen prest.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
gaiaren inguruan
iritzia emateko,
arazoaren arrazoiak
eta ondorioak
aipatuz eta
proposamena
emanez, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Eskolaren egoera
zehatz baten berri
ematea
Esparrua:
Ikastetxea
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Guraso -guraso

Testu-generoa:
Argudio testua
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
- Argudio testuaren
eskema
- Deklinabidea:
mugagabea
- Baldintza: nor, nor-nork,
nor-nori, nor-nori-nork
Kultura
erreferentziak:
Hezkuntza sistema

Hik Hasi aldizkarian, hauxe
irakurri dugu: “Eskola
bakarrik gelditu da hainbat
ikasgai erakusteko. Karga
handia jarri dugu eskolan,
familiaz gain instituzio

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
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1. Heziketa lehen eta
orain
1.1. Nolakoak ziren zure
txikitako eskola egunak?
1.2. Aldaketak familian
eta eskolan. Cloze-testa
1.3.Deklinabidea.
Mugagabea
1.4. Eskola gaur egun.
Eskema/deklinabidea
1.5. Umeak galtzaile.
Puntuazioa/eskema
2. Egoera zertan hobetu
2.1. Zer diote irakasleek?
2.2. Mugak noiz eta nola
jarri
2.3. Begirada atzerantz
2.4. Zergatik da
Finlandiako hezkuntza
hain ona?
3.Zer aldatuko zenuke?
3.1. Ministro izendatuko

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

BAnindute...
3.2. Teoria. Nola erabili
baldintza
3.3. Ni ministro
banintz...
3.4.Gurasoentzako
galdetegia
4.Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Lexikoa eta ideiak
bildu
5. Hausnarketa

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Gai bati buruzko
iritzia ematea

Iritzi-artikulua
Argudiozko
adierazpenak

Esparrua:
Akademikoa

Edukiak:

1. Hizkuntzak ez dira
sexistak,
hiztunak
baizik
1.1. Nekanerena. Aukera
anitzeko galderak
1.2. Euskarak ez du
sexurik,
baina...
Sinonimoak

bakarra baita hezten duena.
Eta beraiei tokatzen zaie
dena egitea; ez soilik
ikasgaiak, hau da, historia,
fisika, matematika
irakastea... baita elikatzeko
ohitura osasungarriak, bidehezkuntza, sexu-heziketa,
gatazkak bideratzea,
adimen emozionala… ere.
“Eskola ardura asko hartzen
ari da bere gain, eta ezin da
denera iritsi.
Zu Guraso Elkarteko
partaide zara, eta oso
kezkatuta zaude eskolari
eskatzen zaion guztiagatik.
Zure ustez, aldaketa
beharrezkoa da.

12BERDINTASUNA
Gaia: Datu
pertsonalak: izena.
Hizkuntzak:
euskara

Mintzasaioan egokitu
zaien gaiari buruzko iritzia
eman eta idatzia osatzeko
besteek aipatutako ideia
interesgarrienak bildu.
Idatzi iritzi-artikulua Argia
aldizkarian argitaratzeko.
Hausnartu ezazu ea euskal
pertsona izenek generoa
izan behar duten ala ez,
Euskaltzaindiak eta legeek
diotena onartu behar ote
dugun ala gurasoen nahia

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
aldizkari batean, gai
ezagun bati buruzko
iritzi-artikulua
egiteko, eta
jendaurrean iritziak
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Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
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den garrantzitsuena,
izenak izanean zer eragin
duen ...
Aiora Jaka Irizarrek
euskararen arloko gaiak
jorratzen dituen 31 eskutik
blogean idatzitako Euskal
pertsona izenen generoaz
artikulua irakurri berri
duzu, eta oso interesgarria
iruditu zaizu. Zuk ere
hausnartu duzu gai horren
inguruan. Aiora Jaka
Irizarrek gaia ikuspegi
filologikotik jorratu du batik
bat, eta zuk beste ikuspuntu
batzuk ere landu nahi
zenituzke: gurasoen nahia,
Euskaltzaindiak eta legeek
diotena onartu behar ote
dugun ala ez, izenek
generorik behar ote duten,
izenak izanean duen
eragina … Hori dela eta,
kolaboratzaile zaituen
aldizkarian gai horri
buruzko iritzi-artikulua
idaztea erabaki duzu.

emateko besteak
konbentzitzeko
asmoz, baita besteek
ahoz edo idatziz
emandakoak argudio
eta iritziak ulertzeko
ere.

Komunikabideetakoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
ezezagun-ezezagun
ikaskide-ikaskide

Adierazpide
linguistiko eta
testualak:
- Argudiozko testuen
egitura: sarrera,
garapen eta ondorio
motak
- Hizkera ez-sexista
erabiltzeko aholkuak
Kultura
erreferentziak:
-Hizkuntzak: euskara,
gaztelania
- Euskaltzaindia
- Euskal onomastika
- Izenak
- Sexuen araberako
harreman ohiturak
-Tradizioa eta aldaketa
soziala: ipuinak,
musika..
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin

Aste honetako
mintzasaioan hainbat gai
landuko dituzte. Bakoitzak
horietako baten inguruko
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1.3.
Genero
ariketa.
Cloze-testa
1.4.
Itzultzaileon
kontzientzia
feminista
edo
matxista.
Argudiozko
testuaren
egitura
1.5. Sarrerak. Teoria
1.6.
Nolako
sarrera
egingo duzu?
2. Euskararen erabilera
ez-sexista
2.1.
Hizkuntza
aberastasunaren
erlatibitateaz.
Aukera
anitzeko galderak
2.2.
Hizkuntza
eta
diskriminazioa. Egia ala
gezurra?
2.3. Hizkera ez-sexista
erabiltzeko
aholkuak.
Teoria
2.4.
Esaldi
sexistak
berridazten
2.5. Argudioak. Teoria
2.6. Eta zuk nolako
argudioak
erabiliko
dituzu?
Argudioak
sailkatzen
2.7.
Erabileran
antzematen
da
hiztunaren
mundua
ikusteko
modua.

ahozkoa edota
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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iritzia emango du.
Bukatzen duenean,
mintzakideei iritzia
galdetuko die eta berak
esandakoarekin ados ez
badaude, eztabaidatu
egingo dute. Besteen iritzia
entzun bitartean,
konbentzitzen dituzten eta
ez dituzten argudioak
apuntatu behar dituzte,
baita euren iritzia ere.

13- KONTSUMOA
Gaia: ohiko
jarduerak

Nazka-nazka eginda zaude.
Askotan, zerbait erosten
duzunean, arazoak sortzen
zaizkizu: ez dabil ondo,
uste baino lehen
hondatzen da, kolorea
joaten zaio… Eta
saltzaileak ez du ardura
bere gain hartzen.
Oraingoan ere izan duzu
ezustekoa eta ez zaude
barkatzeko prest, oso

zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
erreklamazioak
egiteko, kexua
azalduz eta
konponbidea
eskatuz, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Erreklamazioa egitea,
kexu bat azalduz,
konponbideak
eskatuz
Esparrua:
Administrazioa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
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Testu-generoa:
Erreklamazioa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
- Kexak eta
erreklamazioak
- Helburuak, nahiak,
eskaerak

Elkarrizketa ordenatu
3. Izena eta izana
3.1. Euskaltzaindia eta
izenak.
Eztabaidako
ideia nagusiak
3.2.
Genero
gabeko
izenen aldarria. Esaldiak
txertatu
3.3. Ondorioak. Teoria
3.4. Nola bukatuko duzu
artikulua?
Ondorioak
sailkatzen
3.5.
Izenen
genero
marka. Testua aztertu
4.
Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Lexikoa eta ideiak
bildu
5. Hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
1.1. Hiztegia
1.2. Informa zaitez
1.3. Sendagaien negozioa
1.4. Laburpen zuzena
Aukeratu
1.5. Puntuazioa
1.6. Kontsumo-ohiturak
2.Erreklamazioak
eta
kexak
2.1. Teoria
2.2. Gutuna ehuntzen

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
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haserre zaude eta. Beraz,
egin erreklamazioa
gutunaren bidez edo
Kontsumobidek duen
inprimakia erabiliz.
Adierazi zure haserrea, eta
eskatu irtenbideak

harremana:
Ikasle-administrazio

Mintzasaioan,
ikasle
bakoitzak
gertatutako
ezustekoren
baten
inguruan
egindako
erreklamazioa kontatuko
du, testu-eredua oinarri
hartuta.

- Lokailuak
- Ehunekoak
- Prezioak
-Subjuntiboa: nor, nornork.
- Beste egitura batzuk:
-tzea nominalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Harremanak
Administrazioarekin
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.

-223-

2.3. Aukeratu zuzena
2.4. Gutuna osatu
3. Helburuak, nahiak,
eskaerak
3.1. Teoria
3.2. Eskaera
3.3. Osatu testua
3.4. Aukeratu zuzena
4. Ekintza
komunikatiboa
4.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
5. Hausnarketa

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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14- ABEREAK
Gaia: ohiko
jarduerak

HITZA aldizkariko berria
ardatz
hartuta,
eta
animalien
eskubideak
defendatzeko
taldearen
partaide izanik, herriko
jaietatik animaliekin lotura
duten ikuskizun guztiak
baztertu eta horren ordez
natura zaintzeko ekitaldiak
antola
ditzaten
eskatu
egunkariaren iritzi atalean.
Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak egokitu zaion
testua azaldu eta bere
iritzia emango du. Entzun
bitartean, argudioak bildu;
ondoren, debatean
azaldutako kontrargudioak
bildu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz, herriko
jaietan animaliak
erabiltzeari buruzko
iritzia azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
animaliak zenbait
jardueratan
erabiltzearen
inguruko iritzia
emateko.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
arrazoiak emanez
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-komunikabide

- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean
Testu-generoa:
Iritzi-artikulua
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Esamoldeak
-Ortografia
-arazi
-Zuzendariari gutuna
Kultura
erreferentziak:
Herriko jaiak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
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1. Gaira hurbiltzen
1.1. Esamoldeak aztertu
1.2. Eman zure iritzia
1.3. Ortografia zuzendu
2.
Tradizioak
eta
animaliak
2.1. Deklinazio-markak
jarri
2.2.
Festarik
festa.
Sinonimoak
2.3. Tradizioak tradizio.
Cloze-testa
3. Aditza
3.1. Teoria:-arazi
3.2.
Aldarazi
kontzientziak.
Osatu
esaldi berria
4. Hainbat ikuspegi
4.1. Ez ditut animaliak
maite.
Laburpen
egokiaren bila
4.2.1.Ohiturak:txartatu
esaldiak
4.2.2.Ohiturak:txartatu
esaldiak
5. Zuzendariari gutuna
5.1. Teoria. Zuzendariari
gutuna

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

15MEDIKUNTZA
ALTERNATIBOA
Gaia:
Sendabelarrak
Homeopatia
Medikuntza
Sasi-medikuntza

Idatzi iritzi-artikulua
medikuntza
alternatiboaren inguruan
Hitzan argitaratzeko.
Edabe, lozio, pilula, orratz,
ukabil bidezko masajea…
medikuntza
konbentzionalaren
mugetatik kanpo daude,
baina gero eta
erakargarriagoak dira
paziente askorentzat. Zerk
balio du eta zerk ez? Zein
dira sekretuak eta zein dira
gezurrak? Nor da fidagarria
eta nor ari da ziria sartzen?
Egungo medikuek badakite
zer den onena? Edo atsoen
kontakizunek antzinako
jakintza handiagorako bide
ematen dute? Galdera
horiek buruan, pentsatu

Ikaslea gai izango da
homeopatiaren
inguruko beste
batzuen ahozko eta
idatzizko jardunak
ulertu ondoren, bere
iritzia egunkari
batean azaltzeko,
baita
komunikabideetako
beste batzuena
ulertzeko ere.

Testuingurua

Testu-generoak:

Xedea: iritzia ematea

Idatzizkoa. Iritzi
artikulua

Ikaslea gai izango da
homeopatiari
buruzko eztabaidan
parte hartzeko,
ideiak jariotasunez
adierazteko eta
gaiarekiko iritzia
adierazteko, baita
hedabideetan gai
orokorren inguruan
aldeko eta kontrako

Herritarra-herritarra
Ikaskidea-ikaskidea

Esparrua:
Komunikabideak
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
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Ahozkoa. Eztabaida
Edukiak:
Adierazpide linguistiko
eta testualak
-Elkarrizketaren eta
bakarrizketaren arteko
ezberdintasunak
- Lokailuak
- Puntuazioa (komak
eta bi puntu)
- Argudioak
- Atzizkiak
- Tonua (leuna /
gogorra)
- Euskaltzaindiaren
hainbat arau

5.2.
Animaliak,
koherentzia eta ekintzak:
gutunaren egitura
6. Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Eztabaida:
sendabelarrak
medikuak errezetatu
behar ditu?
1.1. Mahai ingurua: zein
medikuren atea joko
dut?
1.1.1. Teoria.
Elkarrizketa ez da
bakarrizketa
1.1.2. Elkarrizketaren
haria
1.1.3. Medikuen aldeko
eta kontrako argudioak
1.2. "Izugarri lagundu
dute sendabelarrek gaur
egungo botikak bilatzen"
1.2.1. Garai bateko
medikuntza, Felix Zubia
1.2.2. "Izugarri lagundu
dute sendabelarrek gaur
egungo botikak bilatzen"
2. Eztabaida: plazeboa

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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duzu iritzi-artikulua idaztea
Hitzan argitaratzeko.

iritzien bidez
argudiatutakoak
ulertzeko ere.

Kultura
erreferentziak:
Herriko medikuak
Sasi-medikuak

Eztabaida ikaskideen
artean Eztabaida bat
izango duzu lagunen
artean Medikuntza
alternatiboaren
inguruan. Zehazki, lau
gai izango dituzue
hizketagai:
-Sendabelarrak botikatzat
hartu behar dira?
- Medikuntzan plazeboa
onartu behar da?
- Homeopatiaren alde ala
kontra zaude?
- Homeopatia arautu behar
da?

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Oharrak biltzeko
eskaintzen zaizkien taula
eta koaderno
pertsonalaren inguruan
hausnartzea
- Auto-ebaluazio taulak
aplikatzea helburuen
lorpen maila adieraziz.
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ematea onargarria da
medikuntzan?
2.1. Ulermena
2.2. Eztabaidarako
oharrak
3. Eztabaida:
homeopatiaren alde?
kontra?
3.1. Homeopatia: aldeko
eta kontrako argudioak
3.2. "Ez dut sinesten",
Maite Alustiza
(autoritate aginduak)
3.3. "Urak iruzur egin
dezake?", Koldo Nuñez
Betelu (adibideak,
norbere esperientzia)
3.4. "Homeopatia,
iruzurra", Josu Lopez
Gazpio (argudioei
kontraargudioa)
3.5. Garin eta Txusa
Balbas homeopaten
iritziak
3.5.1. Teoria. Tonu
gogorra. Tonu leuna
3.5.2. Iritziak
sailkatu tonuaren
arabera
4. Eztabaida:
homeopatia arautu
behar da?
4.1. Komaren erabilera.
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16KOMUNIKAZIOA
Gaia: Giza
harremanak

Idatzia:
Euskarazko wikipedian
“Komunikazio” hitza
bilatuta, oso informazio
gutxi dagoela konturatu
gara. Hutsune hori
betetzeko, komunikazioari
buruzko artikuluak idaztea
erabaki dugu, denon artean
Interneten euskaraz
informatzeko aukerak
zabaldu eta aberasteko

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz,
hedabideetan
komunikazioari
buruzko azalpentestua egiteko, gaiari
buruzko informazioa
ematea xede, gaia
erraz eta argi
ulertzeko moduan;

Testuingurua
Xedea:
Gai bati buruzko
azalpena egitea

Testu-generoa:
Azalpena

Esparrua:
Komunikabideak

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Azalpen testuaren
ezaugarriak.
- Puntuazioa.
- Lexikoa.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-komunikabide
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Edukiak:

Teoria
4.2. Homeopatia behin
betiko arautu nahian (1)
4.3. Bi puntuen erabilera.
Teoria
4.4. Homeopatia behin
betiko araut nahian (2)
5. Ekintza
komunikatiboak
5.1. Egoerak,
eginkizunak eta ereduak
5.2. Idatzizko ekintza
komunikatiboa. Lexikoa
eta ideiak bildu
5.3. Ahozko ekintza
komunikatiboa
6. Hausnarketa
6.1. Idatzi ondorengo
hausnarketa
6.2. Ahozkoaren
hausnarketa
1. Gaira hurbiltzen
2. Komunikatzeko erak
2.1. Hitz eginez
2.2. Hitzik gabe
2.3. Keinu-hizkuntza
2.4. Irakurle itsua
3. Hizkuntzak nahasirik
3.1. Pidgin hizkuntzak.
3.2. Euskaratik sortutako
hizkerak
3.3. Euskañola
4.
Komunikaziorako

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
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asmoz.
Komunikazioarekin
zerikusia duen azalpentestua idatziko duzu,
Wikipedian jartzeko.
Mintzasaioan,
komunikazioan izan diren
eta izango diren aldaketez
arituko zarete, eta,
zehazkiago, hainbat
komunikazio-moduk izan
duten bilakaeraz eta haien
etorkizunaz.

17- ZIENTZIA
Gaia: ikerketa,
zientzialariak

Emakumeek oso zaila
daukate zientzia munduan
aurrera egiteko. Zientzia
munduan emakumezkoek
jasaten duten
diskriminazioari buruzko
iritzia eta kexa azalduko
dituzu herriko

Kultura
erreferentziak:
Harremanak, arlo
pertsonal eta
publikoan

baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea
gai izango da
jendaurrean gai
orokorrei buruzko
azalpenak egiteko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
ahoz zein idatziz,
iritzia emateko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adieraztea
Esparrua:
komunikabideak
Ikaskideartekoa
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Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
Testu-generoa:
Zuzendariari gutuna,
iritzia
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:

tresnak
4.1. Telekomunikazioak
4.2.
Analogikotik
digitalera
4.3. Nola dabil GPSa?
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

1. Emakumeak
zientzian
1.1. Egia ala gezurra
1.2. Esaldiak txertatzen
1.3. Bata ala bestea
2. Puntuazioa
2.1. Teoria
2.2. Puntu eta koma festa

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
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aldizkarirako.
Mintzasaioan, emakume
zientzialariei buruz arituko
dira ikasleak. Eta
bakoitzak bere iritzia
emango du zein paper
betetzen duen gaur egun
emakumeak zientzian,
ondo ikusia al dagoen eta
zer egin daitekeen egoera
hori aldatzeko.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarra-herritarra
Ikaskide-ikaskide

- Puntuazioa
- Deklinabidea
- Zuzendariari gutuna
Kultura
erreferentziak:
Emakumeak zientzian
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
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2.3. Puntu eta koma
aukeraketan
3. Emakumearen
diskriminazioa
zientzian
3.1. Zifra dantza
3.2. Deklinatzen
3.3. Aukera anitzeko
galderak
3.4. Denetik pixka bat
3.5. Aukeraketa
4. Zuzendariari gutuna
4.1. Teoria
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa

ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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18- GORPUTZA
Gaia: gorputza eta
osasuna

Herriko
egunkarirako/aldizkarirako
gutuna idatzi behar duzu,
irakurleei organo-emaile
izatearen inguruko
kontzientzia pizteko, eta
emaile izatera bultzatzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
egunkarirako gutun
bat idazteko,
irakurlearengan
eragiteko asmoz.

Testuingurua
Xedea:
Kontzientzia piztea,
emaile izatera
animatzea,
Esparrua:
komunikabideetakoa

Orain dela gutxi senide bat
larri egon da, hil ala biziko
egoeran, transplantea
egiteko itxarote-zerrendan.
Orain zure senidea onik
dago, garaiz egindako
transplanteari esker, eta zu
organo-emaileen elkarte
bateko kide zara.

Halaber, ahoz, gai
izango da
entzun/ikusitako
elkarrizketa baten
nondik norakoak
besteei kontatzeko
eta besteek
kontatutakoak
ulertzeko.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritarra-herritarra

Egoera horrek zer pentsatua
eman zizun. Horregatik,
zure herriko
egunkari/aldizkarira gutun
bat idatzi nahi duzu,
herritarrei transplanteen
errealitateaz hitz egiteko,
organo-emaile izatearen
garrantzia azaltzeko, emaile
izatera bultzatzeko,
horretarako zer egin behar
den azaltzeko, etab.

ahaleginean
Testu-generoa:
Idatzizko ekoizpena:
zuzendariari gutuna
Ahozko ekoizpena:
kontaketa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Deklinabidea: nor eta
nork
- Modalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Osasuna eta higienea:
osasun publikoa,
osasuna zaintzearekin
lotutako portaerak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ereduei erreparatzea:
azalpena/zuzendariari
gutuna / modalizazioa
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide
eta adierazpide
testualei erreparatu eta

Mintzasaioan, transplanteen
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1. Transplanteak
1.1.Nor eta nork. Teoria
1.2.Transplanteak. Nor
eta nork. Txertatu eta
aztertu
1.3.Organoak ematea.
Nor eta nork. Akatsak
aurkitu
1.4.Zer egin behar da
organo-emaile izateko?
2. Organoen beharra
2.1. Organoen trafikoa.
Cloze-testa
2.2.Giza-organoen
salmenta. Esaldiak osatu
2.3. Organoak. Aberastu
hiztegia
3. Hezur-muina
3.1. Zer da hezur-muin
emaile izatea
3.2. Egin zaitez hezurmuin emaile. Esaldiak
txertatu
3.3. Egunkariko gutuna.
Hausnarketa
3.4. Zuzendariari
gutuna. Teoria
3.5. Egunkariko gutuna.
Irakurlearengan
eragiteko estrategiak
4. Ekintza
komunikatiboa

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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inguruko elkarrizketen
nondik norakoak kontatu
ikaskideei.

19- ESKULANAK
Gaia: Euskal
Herriko artisauak

Idatziz, artisau jakin baten
produktuak erostearen
aldeko argudioak eman
zure blogean
Mintzasaioan,
Artisau bati buruzko
informazioa eman eta
ikaskideak hari erosteko
konbentzitu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
artisau bati eta haren
lanari buruzko
azalpenak emateko
eta hari erosteko
argudioak emateko,
idatziz nahiz ahoz;
baita informazioa
irakurri, entzun
nahiz ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Informazioa ematea,
aholkuak ematea eta
konbentzitzea
Esparrua:
Lagunartekoa
Interneten
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
lagun-lagun

horiek praktikan
jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
Testu-generoa:
Azalpena blogean
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Hitzak nola sortu:
atzizkiak
-Ideiak nola antolatu:
koherentzia
Ideiak nola lotu: kohesioa
- Iritzia nola adierazi:
subjektibotasuna
Kultura
erreferentziak:
Euskal Herriko
artisauak eta
artisautza-azokak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
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4.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua
4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
5. Idatzi ondorengo
hausnarketa
1. Hitzak sortu
1.1. Lanbideak eta
langileak
1.2. Atzizkiak. Teoria
2. Argudioak bilatu.
Artisauei erosteko
arrazoiak
2.1. Artisautza-azokak.
Irakurriaren ulermena
2.2. Artisauen komeriak.
Entzundakoaren
ulermena
2.3. Onak bezain
garestiak.
Entzundakoaren
ulermena
3. Ideiak nola antolatu.
Artisaua eta bere lana
3.1. Ideien hurrenkera
3.2. Paragrafo bat, ideia
nagusi bat
4. Iritzia, bai ala ez?
Idazlea testuaren

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

20- EGURALDIA
Gaia: Klima eta
ingurumena

Eguraldiak badu eraginik
guregan. Hori dela eta,
nahiko genuke zuk
gogoeta bat egitea
euskaltegiko aldizkarian
argitaratzeko.
Eguraldiak
izugarrizko
garrantzia
du
gure
egunerokoan:
dela
aldartean
(urduritasuna,
alaitasuna, goibeltasuna…),

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
idatziz, eguraldiari
buruzko gogoeta
egiteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Eguraldiaren
inguruko gogoeta
egitea

Ahozkoan, ikaslea
gai izango da

Enuntzaiatzaile-

Esparrua:
Akademikoa
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Testu-generoa:
Gogoeta
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Hiztegia
-Ulermena
- Modalizazioa
- Deskribatzeko

aurrean
4.1. Iritzia ematen
4.2. Subjektiboa ala
objektiboa
4.3. Iritzia emateko
estrategiak. Teoria
5. Ideiak josi
5.1. Ideiak lotzeko
baliabideak. Teoria
5.2. Zurezko jostailuak.
Testua osatu
5.3. Beste modu batean
6. Ekintza
komunikatiboa egin
6.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Eguraldiaren berri
1.1.
Urko
Aristi,
eguraldiaren aurpegia.
Lotu
galdera
erantzunarekin
1.2. Eguraldiari buruzko
hiztegitxoa. Lotu hitza
bere definizioarekin
1.3. Iragarpenak.
Entzumena
1.4.
Datuak
eta

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
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dela paisaian (koloreak,
animaliak,
zuhaitz
eta
landareak…),
dela
ekintzetan (uzta jasotzeko,
oporretan jasotzeko…)

eguraldiaren
inguruko iritzia
emateko.

enuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle

Mintzasaioan, ikasle
bakoitzak eguraldiaren
inguruan egokitu zaion
testua azaldu eta bere
iritzia emango du.
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hainbat egitura
gramatikal
Kultura
erreferentziak:
Klima
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

sentipenak. Irakurriaren
ulermena
2. Modalizazioa zer den
ikasten
2.1. Teoria
2.2.
Haizea
eta
zaparradak
iparmendebaldetik.
Modalitzatzen
2.3.
Tenperaturak
behera. Bihurtu testu-ez
modalizatua
2.4.
Zenbait
buru,
hainbat
aburu.
Zer
adierazten
dute
modalizazioek?
3. Euria
3.1. Aukeratu zuzena eta
aurkitu sinonimoak
4. Gogoeta
4.1.
Uda
2014an.
Txertatu testuaren zatiak
eta sailkatu hitzak
4.2. Eguraldia asmatzen
duena. Cloze-testa
4.3. Eguraldia asmatzen
duen.
Aukeratu
baliokidea
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak

komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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21ELKARTASUNA
Gaia: GKEak

Azkenaldi honetan
Gobernuz Kanpoko
Erakundeen (GKE) irudi
ona zikindu duten hainbat
ustelkeria kasuren berri
eman dute hedabideek.
Albiste horiek kontuan
hartuta, herriko
aldizkarirako iritziartikulua idatzi behar duzu.
Ez ahaztu zure iritzia
arrazoitu egin behar duzula.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
GKEei buruzko
iritzia emateko bai
idatziz, bai ahoz. Era
berean, gai izango da
irakurri eta
entzundakoa
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritzia ematea
Esparrua:
Komunikabideak
Prentsa idatzia
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-herritar

Mintzasaioan,
elkartasunarekin zerikusia
duten gaien inguruan, bost
bat minutuko ahozko
jarduna egingo duzu.
Entzuleek gai horien iritzia
emango duzue eta
horretarako iritziak
emateko baliabideak
erabiliko dituzue.

Testu-generoa:
Iritzi-artikulua
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Iritzia emateko
baliabideak
- Lexikoa
-ahalera
- Puntuazioa (. /?/”
“)
Kultura
erreferentziak:
GKEak eta elkartasun
ekimenak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
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bildu, eta idatzi
6. Hausnarketa
1.
Gaiari
buruzko
aurrezagutza
eta
hausnarketa
1.1.
GKEak.
Aurrezagutza
eta
haurnarketa
1.2. Iritzi-miritzi
2.
Iritzia
emateko
baliabideak lantzen
2.1.
Iritzia
emateko
baliabideak. Birpasa
2.2.
Iritzia
emateko
baliabideak lantzen
2.3.
Azalpena
adierazteko
2.4.
Ondorioa
adierazteko
3. Ulermena lantzen
3.1.
Larru
truke!
Laburpena lantzen
3.2.
Bidezko
merkataritza.
Lexikoa
lantzen
3.3.
Brasilgo
esperientzien
trukeei
buruzko
liburua.
Entzumena lantzen
4. Birpasa nahasian
4.1. Herri txiroen kanpo
zorra. Cloze-testa
4.2.
Auzolandegiak.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean

22- EZKONTZA
Gaia: ezkontza
zergatik eta
nolakoa

Idatzi
lagunarentzat
gutuna, denen aurrean
irakurriko duzuna: zeure
esku dago zertaz idatziko
duzun; zer kontatu edo
deskribatuko
duzun
;
lehengo,
oraingo
ala
etorkizuneko
kontuak
hartuko dituzun hizpide;
maitasunaz, konpromisoaz,
aukeraz… idatziko duzun ;
seriotasunez ala umoretsu
egingo duzun. Baina ez
ahaztu
lagun
handia

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagunari gutun bat
idazteko: lehengo,
oraingo ala
etorkizuneko
kontuak hartuta
hizpide; maitasunaz,
konpromisoaz,
aukeraz… idatziko
du; serio ala
umoretsu egitea
aukeratuko du; nahi

Testuingurua
Xedea:
Lagunaren
ospakizunaren
testuinguruan, hitz
batzuk idaztea.
Esparrua:
Lagunartekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lagun-lagun
-235-

Testu-generoa:
Idatzizko ekoizpena:
lagunarentzako
gutuna
Ahozko ekoizpena:
ospakizuneko hitzak
irakurri
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Birpasa: kausalak,
kontzesiboak,
konparatiboak

Ahalera birpasatzen
5. Puntuazioa
5.1. Teoria
5.2.
Bidezko
merkataritza.
Puntuazioa lantzen
5.3.
Bidezko
merkataritza.
Puntua.
Esaldiak bukatzen
5.4.
Galderaeta
harridura-markak
lantzen
6.
Ekintza
komunikatiboa egin
6.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
6.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Legea eta ezkontzak
1.1.Legea eta ezkontzak.
Irakurri eta esaldiak
osatu
1.2. Zein da aldea?
Txertatu hitzak testuan
2. Beste arrazoi batzuk
2.1.30
urterekin
neskazahar/mutilzahar.
Aukeratu laburpena
2.2.Maialen
Lujanbio.
Entzun eta esan egia ala
gezurra den
2.3.Ezkontzea
ona.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
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duzula bera!
Betiko lagunak ( edo
senideren batek) ospakizun
baterako hitz batzuk eskatu
dizkizu;
izan
ere,
bikotekidearekin
duen
erlazioan beste pauso bat
ematea erabaki du, eta, zu
bere lagun mina zarenez,
bertan irakurriko diren
hitzak zureak izatea nahi
luke.
Gorago
irakurri
ditugun
gutunetako
eskemetako bat jarraitu
dezakezu, ala zeurea osatu.

izanez gero, bertsoa
osatuko du.

Kultura
erreferentziak:
Ezkontza: zergatik,
nola, lehen eta orain
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ereduei erreparatzea:
azalpena/zuzendariari
gutuna / modalizazioa
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide
eta adierazpide
testualei erreparatu eta
horiek praktikan
jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.

Lagunari
idatzitakoa
mintzasaioan
kontatuko
diezu ikaskideei.
Bakoitzak berea kontatu
ondoren, konta ezazue
ezkontza hori edo beste
bat, eta konpara itzazue.

23SENTIMENDUAK
Gaia: Gorputza eta

Idatzi
emozio
edo
sentimendu
baten
inguruko gogoeta Argia
aldizkarian argitaratzeko.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
haren barne-egoera

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Sentimendu edo

Gogoeta
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Aukera
anitzeko
galderak
3. Ezkondu bai, baina
nola
3.1.Nola
ezkontzen
gara? Hutsuneak bete
eta arrazoitu
3.2.Elizaz
ezkontzea
ideia ona? Ikaslearen
iritziaz hausnartu
3.3.Zenbat (euro) balio
du? Paragrafoak aurkitu
3.4.Lehen eta
orain.
Sinonimoak. Konparatu
4. Lagunen hitzak
4.1.Ezkontza baikontza
bihurtu. Jarri testuan
aukera egokia
4.2.Lagunen
gutuna.
Sinonimoak
eta
hausnarketa
5. Ekintza
komunikatiboa
5.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
6. Idatzi ondorengo
hausnarketa
1. Jarrerak
1.1. Ez da egoista nork
bere burua maitatzea.
Elkarrizketa ordenatu.

ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.

Autoebaluazioa
Ikaslearen
karpeta:
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osasuna:
sentimenduak

Pako Aristiren Tristuraren
kanta artikulua irakurri berri
duzu, eta oso interesgarria
iruditu zaizu. Zuk ere
hausnartu duzu emozio eta
sentimenduen inguruan, eta
kolaboratzaile zaituen
aldizkarian gai horri
buruzko gogoeta idaztea
erabaki duzu. Zure esku
dago gustuko edo gorroto
duzun sentimendu edo
emozioa aukeratzea, horren
alde edo kontra hitz egitea,
gizartean ahaztuta edo
baztertuta dagoena
hautatzea edota puri-purian
dagoen sentimendu edo
emozioren bati buruz
idaztea. Bat baino
gehiagoren inguruko
hausnarketa ere egin
dezakezu, hala nahi izanez
gero.

eta sentimenduak
argi adierazteko ahoz
zein idatziz, baita
besteek ahoz edo
idatziz
adierazitakoak
ulertzeko ere.

emozio bati buruzko
gogoeta egitea
Esparrua:
Akademikoa
Komunikabideetakoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
ezezagun-ezezagun
ikaskide-ikaskide

Edukiak:
Adierazpide
linguistiko eta
testualak:
- Gogoeta: egitura
-Kohesioa eta
aberastasuna
-Testu ulergarriak
idazteko estrategiak.
-Irainak sortzeko
baliabideak
Kultura
erreferentziak:
-Sentimenduzko
harremanak.
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
– Hitz ezezagunen
esanahia asmatzen
ahalegintzea, gaitik,
egoeratik edo beste
hizkuntzen
ezagutzatik abiatuta.
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren

Emozio bati buruzko
gogoeta egin behar dute
ahoz, Aukeran daukate
zein sentimendu edo
emozio hautatu:
gustukoena, gehien
gorrotatzen dutena, errazen
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1.2. Jarrera baikorra.
Egia ala gezurra?
2. Gogoetak
2.1. Errespetua. Aukera
anitzeko galderak.
2.2. Sua. Sinonimoak.
2.3. Atari putz. Aukera
anitzeko galderak.
2.4. Pazientzia krisian.
Cloze-testa.
2.5. Boladak. Esaldiak
txertatu.
2.6. Ustela. Testu mota
2.7. Gogoeta. Teoria.
2.8. Testuz testu. Testua
aztertzen.
3. Aberasten
3.1. Tenplea. Egia ala
gezurra?
3.2.
Kohesioa
eta
aberastasuna. Teoria.
3.3. Emozioak. Nola
aberastu du testua?
3.4. Hitz egin dezagun
zoriontasunaz.
Errepikapenak
saihesten.
4. Aurrera begira
4.1. Testu ulergarriak
idazteko
estrategiak.
Teoria.
4.2. Tristuraren kanta.
Bietako bat aukeratu.

unitatearen
amaierako ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edota
idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta
ikasleak zuzendu
ondoren, horren
feecbacka jasotzen
du. Ekoizpena eta
horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen
da.
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kanporatzen dutena,
zailena, askotan sentitzen
dutena, inoiz sentitzen ez
dutena… nahi dutena.

24- APUSTUAK
Gaia: Aisialdia

Ahozko komunikazioa
Apustuen inguruko
testu bat azaldu eta
iritzia eman
Mintzasaioan binaka
jarrita, Apustuei
buruzko gai bateen
inguruan eztabaida
egingo dute.

datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
apustuen inguruko
azalpenak eta
iritziak emateko eta
bat-batean galderei
erantzuteko, ideia
osagarriak ongi
egituratuz eta
adibide egokiak
emanez.

Testuingurua

Testu-generoa:

Xedea:
Apustuen inguruko
testu bat azaldu eta
iritzia ematea

Ahozko ekoizpena:
Laburpena.
Azalpenak, iritziak eta
argudioak.
Idatzizko ekoizpena:
Testu baten laburpena.
Eskema.

Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
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Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:

4.3. Aditza aurrera.
5. Euskaraz iraintzen
5.1. Irainak. Ortografia.
5.2. Euskaraz irainik ba
ote? Erantzun galderak.
5.3. Euskaraz irainak
sortzeko bideak. Teoria
eta praktika.
5.4. Hitzekin jolasean.
5.5.
Euskaldunok
badugu nola iraindu.
Aukera
anitzeko
galderak.
6.
Ekintza
komunikatiboa
6.1. Egoera, egitekoa eta
eredua
6.2. Hiztegia eta ideiak
bildu, eta idatzi
7. Hausnarketa
1. Ahozko proba
1.1. Zertan datza
azterketa
2. Bakarrizketa
2.1. Eskema
2.2. Zer dio testuaren
egileak? Laburpena
2.3. Zein ideia
azpimarratuko zenuke?
Zergatik?
2.4. Ideietatik
diskurtsora
2.5. Zein da zure iritzia

Autoebaluazioa
Irakasleak
ikaslearen ahozko
jarduna
ebaluatuko du
C1eko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio.
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harremana:
Aztertzailea-ikaslea

-

-

Eskema egiteko
bideak.
Besteek esandakoa
laburtzeko ideia
nagusiak identifikatu
Bakarrizketa:
azalpena/ iritzia
Aditza, deklinabidea,
lokailuak…

Kultura
erreferentziak:
Tradizioa eta aldaketa
soziala (apustuak):
Apustuak egiteko
modu berriak eta
arriskuak.
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketa- formatua
ezagutzea eta bertan
trebatzen hasteko
hainbat jarduera mota
gauzatzea.

gaiari buruz?
2.6. Zer egin ludopatiari
aurre egiteko?
3. Eztabaida
4. Gaiaren inguruko
ideiak eta lexikoa bildu
4.1. Apustuak lehen eta
orain
4.1.1. Herri kirola eta
apustuak
4.1.2. Pilota eta apustuak
4.1.3. Cantabrico taberna
4.1.4. Apustu etxeak
4.1.5. Pokerra gora.
Deklinabidea.
4.2. Apustuen arriskuak
4.2.1. Aisialdirako plana
4.2.2. Apustuen
ugaritzea
4.3. Nola jokatu arduraz
4.4. Esaera zaharrak
5. Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa

25- ETXEKO
LANAK
Gaia: ohiko

Ahozko komunikazioa
Etxeko lanen inguruko gai
bati buruz iritzia ematea

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
lagunartean, bat-

Testuingurua
Xedea:
- Elkarrizketa hobeto
egiteko estrategiak
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Testu-generoa:
Elkarrizketa

1.
Etxeko
lanen
banaketa
lehen
eta
orain
1.1. Zer gertatzen zen

Autoebaluazioa
Irakasleak
ikaslearen ahozko
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jarduerak

ahoz, bakarka eta
elkarreraginean

bateko elkarrizketan
parte hartzeko,
proposamenak
eginez eta
interesekoa dena
nabarmenduz, baita
solaskidea jatorrizko
hiztuna denean ere.
elkarreraginean bere
ikuspegia argi
azaltzeko. Ongi
bereziko ditu ideia
nagusiak eta
azalekoak eta
adibide egokiak
emango ditu

ikastea
Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aztertzaile-ikasle

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Eztabaidarako
baliabideak
-Lexikoa
-Ideiak bildu
Kultura
erreferentziak:
Ohiko jarduerak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketaformatuetara ohitzea
eta hainbat jarduera
mota gauzatzen
trebatzea.
- Azterketa egileak
bere dituen antsietate
eta frustrazio
sentsazioa
kontrolatzea.
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aurreko belaunaldietan?
1.2.
Generoa
eta
denboraren
erabilera
gaur egun
2. Etxeko langileak
2.1. Etxeko langileen
%75ek astean 60ordutik
gora
2.2.Nola tratatzen dugu
etxeko
langilea?
Sinonimoak
3.Nork egingo ditu
etxeko lanak?
3.1. Laburpen egokiena
3.2.
Zer
dugu
komunean?
Testua
osatzen
3.3.
Ideia
nagusiak
ordenatu
4. Ahozko probari nola
egin aurre
4.1. Jarrerei buruzko
aholkuak
4.2. Eztabaida
4.2.1. Gogoan izan
4.2.2. Etxeko lanak
ondo banatuta al daude?
Estrategiei erreparatu
5.
Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta

jarduna
ebaluatuko du
C1eko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio.
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26- KULTURA
Gaia: kultura

Liburuen eta liburutegien
etorkizuna
gai duten testu batzuen
ideia nagusiak
identifikatu, eta 4-5
minutuko diskurtsoa
prestatu behar duzu.
Horretarako, eskema
prestatuko duzu, eta
denbora eta diskurtsoaren
antolaketa ongi
planifikatzeko komeni
zaizkizun trikimailu eta
estrategiak erabiliko
dituzu; baita eta beste
batek aipatutakoak
adierazteko baliabideak
ere.
Halaber, bi errealitateri
buruzko bideo batetik
informazioa ulertu eta
sailkatuko duzu.

Unitatea
amaitutakoan,
ikaslea gai izango da
testu baten ideiak
nagusiak
identifikatu, eta 4-5
minutuko diskurtsoa
egiteko.
Halaber, gai izango
da: bi errealitateri
buruzko ahoz edo
idatzizko testuko
informazioa ulertu
eta sailkatzeko.

Testuingurua
Xedea:
-Ahozko diskurtsoak
egiteko eskema
egokia egiten
trebatzea, ahozko
diskurtsoa hobeto
egiteko estrategiak
ikastea…
Esparrua:
akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
aztertzailea-ikaslea

Mintzasaioan, liburu
elektronikoen eta tenpluak
kulturarako erabiltzearen
inguruko eztabaida egin
eta zure iritzia eman.

Testu-generoa:
Idatzizko ekoizpena:
eskema
Ahozko ekoizpena:
ahozko diskurtsoa
(azterketa-eredua)
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Besteek esandakoa
adierazteko baliabideak
- Eskema egiteko
trikimailuak
- Aditza, deklinabidea,
egiturak…
Kultura
erreferentziak:
Tradizioa eta aldaketa
soziala (liburuak:
euskarri aldaketak,
liburutegi/liburudenden berrikuntzak,
kulturgune mota
berriak…)
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Besteek esandakoa
adierazteko baliabideei
erreparatzea, bai
idatziz bai ahoz.
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lexikoa bildu eta idatzi
6. Hausnarketa
1. Eredu berriak
1.1. Garoa eta Katakrak.
Aukeratu hitz egokia.
1.2. Tenplu birziklatuak.
Aukeratu hitz egokia.
1.3. Liburutegiak
biziberritzeko bultzada.
Borobildu
2. Liburuen unibertsoa
2.1. Paperezko liburuen
gainbehera. Hitzak osatu
2.2. Paperezko liburuek
bizitza luzea. Egia ala
gezurra
2.3. Ez, eskerrik asko.
Erantzun galderak
2.4. Liburu digitalak eta
pirateria. Esaldiak
txertatu
3. Ahozko azterketa
3.1. Ahozko azterketa.
Euskal liburu digitalak.
3.1.1. Ahozko azterketa.
Euskal liburu digitalak.
Ane
3.1.2. Ahozko azterketa.
Euskal liburu digitalak.
4. Ekintza
komunikatiboa
4.1.Egoera, eginkizuna
eta eredua

Autoebaluazioa
Irakasleak
ikaslearen ahozko
jarduna
ebaluatuko du
C1eko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio
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27- UDAREN
ARRISKUAK
Intoxikazioak
Istripuak
Lapurretak
Gaixotasunak
Itsasoa
Surfa
Bidaiak

Ahozko komunikazioa
Udako arriskuen
inguruko testu bat
azaldu eta iritzia eman

Ikaslea gai izango da
udako arrisku bati
buruzko azalpenak
emateko eta batbatean galderei
erantzuteko, ideia
osagarriak ondo
egituratuz eta
adibide egokiak
emanez, baita
hedabideetan aditu
batek emandako
azalpenak ulertzeko
ere.

Testuingurua
Xedea:
Udako arriskuen
inguruko testu bat
azaldu eta iritzia
ematea
Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
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-Ereduei erreparatzea:
Anek eta Leirek
egindako eskemak eta
diskurtsoak aztertu eta
eskema eta diskurtsoa
hobeto egiteko
trikimailuak eta
estrategiak hartu.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabide
eta adierazpide
testualei erreparatu eta
horiek praktikan
jartzea.
- Eskema berregitea,
ahozko diskurtsoa
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
Testu-generoak:
Azterketa
Edukiak:
- Hiztegia
- Lehenengo eta
bigarren mailako
ideiak bereizi (eskema
egokiak egiteko)
- Ahozko erregistroa
- Kontaketa
- Lokailuak
- Gramatika (asko,

4.2. Hiztegia eta ideiak
bildu eta idatzi
5. Hausnarketa

1-Testua prestatu eta
garatu
1.1. Teoria. Testua osatu
1.2. Kontuz janariekin
udan!
1.2.1. Ideia nagusiak eta
bigarren mailakoak
1.2.2. Hiztegia
1.3. Ahozko erregistroa
1.4. Bidaian bazoaz,
gogoratu ondokoa
(argiago azaltzeko
baliabideak)
1.5. Gertaerak eta

Irakasleak
ikaslearen ahozko
jarduna
ebaluatuko du
C1eko irizpideen
arabera, eta
hobetzeko
proposamenak
egingo dizkio.
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harremana:
Aztertzailea-ikaslea

handia…)
- Eskema
- Ahotsa
Kultura
erreferentziak:
Donostiako su
artifizialak
pintxoak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
- Azterketaformatuetara ohitzea
eta hainbat jarduera
mota gauzatzen
trebatzea.
- Azterketa egileak
bere dituen antsietate
eta frustrazio
sentsazioa
kontrolatzea
- Komunikazioa
hobetzeko ahotsa
lantzea grabazioen
bitartez.
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norberaren esperientzia
1.5.1. Teoria. Gertaerak
azaltzeko egiturak
1.5.2. Su artifizialak.
Norberaren bizipenak
1.5.3. Zure esperientzia
bat kontatu
(kontaketaren
ezaugarriak)
1.6. Olatu handiak ala
olatu asko? Bero handia
ala bero asko?
1.6.1. Teoria. Izen
zenbakarriak eta
zenbakaitzak
1.6.2. Bero-kolpea
(ariketak)
2. Ahozkorako eskeman
prestatu
2.1. Tropikoetako beste
gaixotasun batzuk
2.2. Larrialdiei aurre
egiteko aholkuak
3. Ahoz ondo azaldu
3.1. Teoria. Ahoz ondo
azaltzeko aholkuak
3.2. Konbentzitzeko
estrategiak
3.3. Lapurretak
3.4. Surfaren arriskuak
4. Azterketa eredua
prestatu
4.1. Ikasle baten
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azterketa
4.2. Ikasle baten eredua
aztertu
4.3. Bikoteek udan arazo
gehiago? Zure eredua
(tutoretzan lantzeko)
5. Ekintza
komunikatiboa egin
5.1. Egoera, eginkizuna
eta eredua
5.2. Informazioa eta
lexikoa bildu eta idatzi
5.2. Eskema egin
6. Hausnarketa

C2 maila
C2 MAILA
(erabiltzaile aditua)
Entzumena
Ikaslea gai izango da euskara
batuan norbere espezialitateko
nahiz gai orokorreko testuak
ulertzeko, bai aurrez aurre, baita
hedabideetan entzundakoa ere.
Euskalkietako berbaldia ere
ulertuko du, zenbaitetan
xehetasunak jasotzeko eragozpena
badu ere.

Irakurmena
Euskara batuan zein tokian tokiko
euskalkian idatziriko kulturamaila goreneko testuek eta bere
arloko testu espezializatuek
emandako informazioa jasotzeko
gai izango da ikaslea. Halaber,
estilo desberdinen ñabardurez eta
esanahi inplizitu nahiz esplizituez
jabetuko da.

Mintzamena
Ikaslea gai izango da era guztietako
testuak zuzen, zehatz eta jator
idazteko, kultura-maila orokorreko
nahiz goragoko gai sozialei edo
norberaren espezialitatekoari
buruz, hizkuntza formalean nahiz
informalean arrakastaz eta egoerari
egokituz.
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Idazmena
Edozein egoera eta esparrutan,
norbere espezialitateko nahiz alor
orokorreko ezagutzen inguruan,
ikaslea gai izango da elkarrizketa
batean parte hartzeko, iritziak eta
azalpenak emanez eta
eztabaidatuz. Era berean, gai
izango da hitzaldiak eman eta
mahai-inguru eta abarretan parte
hartzeko.
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C2 MAILAKO OINARRIZKO KONTZEPTUAK LANTZEKO UNITATEAK
Ekintza komunikatiboak
(ahozkoa zein idatzizkoa)

Helburuak (lau
trebetasunenak)

Euskaltegian, hilero,
aldizkari bat argitaratzen
dute, eta ikasleak izaten dira
idazleak, irakasle baten
tutoretzapean. Ikasturte
bukaeran, euskaltegiko
irakasleek hiru idatzi
aukeratzen dituzte,
aldizkarian ikasturtean
azaldu diren idatzien artean,
eta irabazleek saria jasotzen
dute: eleberri sorta bat.
Idatzi iritzi-artikulua
euskaltegiko aldizkarirako.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da idatziz,
iritzia azaltzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Aurten ere, urtean zehar
argitaratu diren idatzien
artean, hiru izan dira
sarituak, eta bat zurea izan
da. Irabazleok honakoa egin
behar duzue: idatzian
oinarrituta, hitzaldia eskaini.
Eman 4-5 minutuko
hitzaldia ikaskideei eta
euskaltegiko irakasleei,
idatzi duzun iritzi-artikulua

Ahozkoan, ikaslea gai
izango da ikaskide eta
irakasleen aurrean
hitzaldia emateko.

Testuingurua eta
Testu-generoa
xedea
Edukiak
1. KOMUNIKAZIOA-INKOMUNIKAZIOA
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adieraztea
Hitzaldia
Esparrua:
Edukiak:
Akademikoa
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Ekintza
Enuntzaiatzaileenuntziatario
komunikatiboaren bost
harremana:
osagaiak
Ikasle-ikasle
- Plan orokorra
Ikasle-irakasle
Kultura
erreferentziak:
Etxebizitza
Euskara
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
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Jarduerak
1. jarduera. Gaian
sartzen
2. jarduera.
Enuntziatzailea eta bere
rola
3. jarduera.
Enuntziatzailea eta
enuntziatarioa
4. jarduera. Erabilera
esparrua
5. jarduera. Xedea
6. jarduera. Testugeneroa
7. jarduera. Ekintza
komunikatiboaz
hausnartu
8. jarduera. Ikasitakoa
ebaluatu
9. jarduera. Plan
orokorra
10. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
11. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Ebaluazio-tresnak
Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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oinarri hartuta

Euskadi Irratirako
kolaboratzailea zara goizeko
irratsaio batean, eta, astean
behin, iritzi-artikulu bat
idazteko konpromisoa duzu,
gero, ozen irakurtzeko.
Idatzi, astero bezala, iritziartikulua.
Irakurri ozen iritziartikulua.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da idatziz,
iritzia azaltzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere. Horrez
gain, gai izango da
irratirako artikulua
ozenki irakurtzeko.

eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
2. ESAN OZENKI
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adieraztea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Komunikabideak
-Ekintza
komunikatiboaren
Enuntzaiatzaileenuntziatario
osagaiak
harremana:
-Plan orokorra
Aditu-herritar
- Sekuentziak: kontaketa,
azalpena eta preskripzioa
-Testu-antolatzaileak
-Puntuazioa
-Pausaldi prosodikoaren
eta ortografikoaren
aldeaz jabetzea
- Testua ozen, zuzen eta
egoki irakurtzeko
estrategiak lantzea
Kultura
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1. jarduera. 1. erabakia:
testuingurua
2. jarduera. 2. erabakia:
plan orokorra
3. jarduera. 3. erabakia:
kontatu, azaldu edo
preskribatu
4. jarduera. 4. erabakia:
sekuentziak (kontaketa,
azalpena, preskripzioa)
5. jarduera. 5. erabakia:
testu-antolatzaileak
6. jarduera. 6. erabakia:
puntuazioa eta
irakurgarritasuna
7. jarduera. Esan
ozenki
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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erreferentziak:
Bidaiak
Harremanak

Zu aditua zaren arloan,

Unitatea

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Iritzia emateko
sekuentziak
estrategikoki
baliatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu,
berridatzi edo
birgrabatzea, begiz jotako
zailtasunak gainditzeko
ahaleginean.
3. “EGIN BARRE, BIHOTZA”
Testu-generoa:
Testuingurua
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gauzatu

1. jarduera. Gaia

Autoebaluazioa
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azalpen-artikulu bat
idazteko eskatu dizute
euskaraz argitaratzen den
dibulgazio-aldizkari
batekoek. Artikuluaren
helburua izango da gaiari
buruzko informazioa
ematea. Dibulgazio-aldizkari
hori ezaguna da euskal
hiztunen artean, eta interes
berezia jarri duzu, oso
inportantea baita zuretzat,
euskaraz, gai eta arlo
guztiak zabaltzea.
Idatzi azalpen-artikulua.
Irrati batean, kazetari batek
eta zuk elkarrizketa bat
izango duzue. Elkarrizketa
horren ardatza zuk
dibulgazio-aldizkarian
argitaratu duzun azalpenartikuluan garatutako gaia
izango da. Gaian, aditua zeu
zarenez, kazetariak eskatu
dizu elkarrizketan egin
beharreko galderak
bidaltzeko. Prestatu
galdetegia, gero, irratian
galdera horiei erantzungo
baitiezu.
Prestatu irratirako
elkarrizketaren eskema edo

amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
dibulgazio-aldizkari
baterako azalpenartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango elkarrizketan
egingo dizkioten
galderei erantzuteko.

Xedea:
Ezagutza adieraztea

Azalpen-artikulua
Elkarrizketa

Esparrua:
Komunikabideak

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Plan orokorra
- Sekuentziak
- Testu-antolatzaileak
- Puntuazioa
- Hitz-elkarketa
- Definizioa, adibideak,
birformulazioak,
analogiak eta kontrasteak
-Hitz elkartuak:
marratxoa landu

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Kultura
erreferentziak:
Osasuna
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
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hautatzen
2. jarduera.
Testuingurua
3. jarduera. Plan
orokorra
4. jarduera. Sekuentzia
nagusiak
5. jarduera. Argi
idazteko beste
estrategia batzuk
6. jarduera.
Puntuazioa. Testu
antolatzaileak
7. jarduera. Hitzelkarketa
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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zirriborroa eta egin
elkarrizketa.

Duela 3 hilabete, bloga sortu
zenuen. Bloga ez da
espezializatua, dibulgaziomailakoa baizik, nahiz eta
gaiak zu aditua zaren
arlokoak izan; eta zure asmoa
da guztiengana modu
erakargarrian iristea. Aste
honetan, pentsatu duzu iritziartikulua idaztea, baina
helburu nagusia, zure iritzia
emateaz gain, irakurlea iritziz
aldaraztea izango da.
Erlo telebistan, mahai-

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
dibulgazio mailako
blog batean aditua den
gaiari buruzko iritziartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Ahozkoan, ikaslea gai
izango da bere

eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Azalpenak modu
argian emateko
baliabideak.
-Jendearengana erraz
iristeko adibide
egokiak jartzearen
garrantzia.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
4. AGUR, AGUR, AGUR, ILARGIRA NOA
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Iritzi-artikulua
- Iritzia adieraztea eta
Mahai-ingurua
irakurlea iritziz
Edukiak:
aldaraztea
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Iritzia gailentzea eta
-Izenburua
herritarrak erakartzea
- Gaia
-Testuingurua
Esparrua:
-Plan orokorra
Komunikabideak
- Sekuentziak
-Interaktibotasuna
Enuntzaiatzaileenuntziatario
-Argudioak
harremana:
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1. jarduera. Izenburua.
Hasieran, pentsatu;
bukaeran, idatzi
2. jarduera. Gaia
3. jarduera.
Testuingurua
4. jarduera. Iritziartikuluaren plan
orokorra
5. jarduera. Argudioak
ahozko testu-ereduan
6. jarduera. Ereduaren
sekuentziak
7. jarduera. Ereduaren
interaktibotasuna

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
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inguruak antolatzen dira, eta
zuk askotan hartzen duzu
parte. Izan ere, zure herriko
zinegotzia zara, eta
garrantzitsua da jendearen
gustuko izatea eta herritarrak
erakartzea; are gehiago,
hauteskundeak diren
egunotan, herrietan, maiz,
partiduari baino, pertsonari
bozkatzen baitzaio.
Gaurko mahai-inguruan,
zure idatzizko
komunikazioan garatu duzun
gaia da mintzagai. Egin
ahalegin berezia zure iritzia
gailentzeko eta herritarrak
erakartzeko.

espezialitateko gai bati
buruzko mahaiinguruan parte
hartzeko.

Berria egunkarian,
“Zuzendariari” atalean
argitaratzeko, kezkatzen

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da

Aditu-herritar

Kultura
erreferentziak:
Hezkuntza
Garraioa

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Hitza hartzeko eta
emateko estrategiak.
-Entzuleengana
iristeko
interaktibotasuna
modu estrategikoan
baliatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
5. ZUZENDARIARI
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Zuzendariari gutuna
Iritzia adieraztea
Hitzaldia
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8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.

1. jarduera. Gutunak
nola formulatu. Teoria
2. jarduera.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
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zaituen gai bati buruz idatzi
duzu. Egunkarian zure
idatzia argitaratzeko,
egunkariko arduradunari
idatziko diozu gutuna:
azaldu zergatik idatzi
diozun, zer idatzi duzun, eta
eskatu, mesedez,
argitaratzeko. Adierazi,
bestalde, “Zuzendariari”
atalean argitaratzeko
idatzitako gutuna ere bertan
bidaltzen diozula, atxikita.
Idatzi gutuna Berriako
arduradunari, eta baita
argitaratzeko bidaltzen
diozun “gutuna
zuzendariari” ere.
“Zuzendariari” atalerako
idatzi duzun iritzi-artikulua
kontuan hartuta, pentsatu
duzu prentsaurrekoa
grabatzea eta YouTube-ra
igotzea, zure iritziak
oihartzun handiagoa izan
dezan eta jende ororengana
irits dadin.
Moldatu idatzizko
komunikazioa testuinguru
berrira, egin eskema,
grabatu hitzalditxoa eta igo
YouTube-ra .

komunikabide bateko
zuzendariari gutuna
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da Interneten,
Youtuben, hitzaldi
laburra emateko.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Gutunak
- Modalizazioa
- Interaktibotasuna
- Plan orokorra
- Estrategia
komunikatiboak
Kultura
erreferentziak:
Osasuna
Immigrazioa
Zaborra
Adinekoak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Interaktibotasuna
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Modalizazioa: teoria.
kexa-gutunari
erantzuna
3. jarduera.
Modalizazioa. “gutuna
zuzendariari”
4. jarduera.
Modalizazioa,
estrategikoki. “gutuna
zuzendariari”
5. jarduera.
Modalizazio-motak.
kexa-gutuna
6. jarduera. Testuereduaren
modalizazioa
7. jarduera. Testuereduaren
interaktibotasuna
8. jarduera. Ahozko
eredua
9. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
10. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Hartu nahi duzun liburua dela eskuliburua, dela
entsegua, dela nobela...- edo
nahi duzun ekitaldia -dela
antzerkia, dela hitzaldia,
dela jardunaldia...- eta idatzi
sarrera. Komeni da hautatu
duzun liburu edo ekitaldia
zuretzat ezaguna izatea; hau
da, maiz irakurritako liburua
edo kontsultatutakoa, zeuk
entzundako hitzaldia edo
emandakoa, eta abar, sarrera
on bat egiteko, ezinbestekoa
baita.
Idatz ezazu liburu,
ikuskizun, jardunaldi...
baten sarrera , egilea beste

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ahoz
zein idatziz liburu,
ikuskizun, jardunaldi,
topaketa… batean
aurkezpena egiteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

modu estrategikoan
baliatzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea
-Testua testuingurura
egokitzea
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
6. AURRERA
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Sarrera
Aurkezpen bat egitea
Aurkezpena
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
-Testuingurua
- Plan orokorra
- Aditza, aurrera
- Subjektua, aditzaren
ondora
- Aditz deklaratiboak,
aurrera
- Galdegai faltsua
- Esaldiak laburtu
Kultura
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1. jarduera.
Testuingurua
2. jarduera. Plan
orokorra
3. jarduera. Aditza,
aurrera
4. jarduera. Subjektua,
aditzaren ondora
5. jarduera. Aditz
deklaratiboak, aurrera
6. jarduera. Galdegai
faltsua
7. jarduera. Esaldiak
laburtu
8. jarduera. Estrategiak,
batera

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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erreferentziak:
Ahozko literatura
Euskara

bat izanda edo zeu izanda.
Idatzizko sarrera abiapuntu
hartuta, ahozko sarrera
egingo duzu. Idatzi
duzunaren arabera, zeuk
erabakiko duzu eta
zehaztuko zein izango diren
komunikazioa eta
komunikazioaren
testuingurua: liburu baten
aurkezpena, jardunaldi
batzuena, jardunaldi
batzuetako gai zehatz
batena, udalak antolatutako
kultur ekimen batena...
Egin liburu, jardunaldi,
ekitaldi... baten
aurkezpena, grabatu eta
bidali tutoreari.

Euskal Herriko
Unibertsitateko aldizkarian,
kolaboratzailea zara, eta
zure arloko atalean idazten
duzu. Hilabete honetan,

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
dibulgazio-aldizkari
baterako iritzi-

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
7. AZKEN ORDUA, TORMENTU
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adierazi eta
Hitzaldia
interesa piztea
Edukiak:
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1. jarduera.
Testuingurua
2. jarduera.
Ortotipografia
3. jarduera. Plan

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
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aldizkariko arduradunek
eskatu dizute, zu aditua
zaren arloan, gai polemiko
edo eztabaidagarri bati
buruzko iritzia idazteko,
irakurleei pentsarazteko.
Izan ere, gai horren
inguruko jardunaldiak
antolatu dituzte hurrengo
astean, eta leku askotako
gonbidatuak etorriko dira.
Baina, aldizkarikoek,
jardunaldietako
arduradunak hala eskatuta,
honakoa eskatu dizute:
iritzi- artikuluan, laster
egongo diren jardunaldien
berri emateaz gain,
jardunaldien aurretik,
bultzatzeko unibertsitateko
1. mailakoen interesa eta
hausnarketa gaiaren
inguruan. 1. mailako
ikasleek nahitaez joan
beharko dute
jardunaldietara, gero, lan bat
egin behar baitute. Hala ere,
ezinbestekotzat jotzen duzue
horien motibazioa eta
gaiarekiko interesa aldez
aurretik lantzea.
Iritzi-artikulua ez da
gaiarekiko interesa pizteko

artikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai
polemiko baten
inguruko hitzaldia
emateko.

Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-unibertsitateko
ikasle

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Sekuentziak
- Interaktibotasuna
- Modalizazioa
- Galdera erretorikoak
- Ahots enuntziatzaileak
- Ortotipografia
- Izen-kohesioa
Kultura
erreferentziak:
Familia
Lana eta ekonomia
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
-Interaktibotasunaren
garrantzia
enuntziatarioarengana
hurbiltzeko.
-Modu estrategikoan,
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orokorreko estrategiak:
sekuentziak,
interaktibotasuna,
galdera erretorikoak,
modalizazioa
4. jarduera. Ahots
enuntziatzaileak
5. jarduera. Izenkohesioa
6. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera.
Komunikazioen
kontrol-zerrenda

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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burutuko den jarduera
bakarra. Eskola-orduetan
ere, hainbat proiektuk eta
ekimenek dihardute
martxan.
Idatzi iritzi-artikulua aditua
zaren arloan, Euskal
Herriko Unibertsitateko
aldizkarian argitaratzeko,
eta, batez ere, 1. mailako
ikasleen interesa pizteko.

xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
-Diskurtsoa entzuleen
ezaugarrietara
egokitzeko
estrategiak.
-Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
‐Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Gai polemiko bati buruzko
jardunaldiak antolatu
dituzte Euskal Herriko
Unibertsitatean eta hitzaldi
bat prestatzeko eskatu
dizute, bai ikasleentzat, baita
etorriko diren
gonbidatuentzat ere.
Unibertsitateko
aldizkarirako idatzi duzun
artikulutik abiatuta,
prestatu hitzaldia eta eman
zure iritzia gaiaren
inguruan,
hausnarrarazteko.
Leku askotan hedatua
dagoen eta lanean
diharduen erakunde bateko
partaide zara. Erakunde hori
ez da oso ezaguna, baina oso

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da Hitza
egunkarirako iritziartikulua idazteko,

Testuingurua
Xedea:
Iritzia adierazi eta
kritika egitea

8. TXOTX!
Testu-generoa:
Iritzi-artikulua
Irratsaioa
Edukiak:
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1. jarduera.
Testuingurua eta plan
orokorra
2. jarduera. Testuaren
kohesioa hobetzeko

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
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garrantzitsua da egiten duen
lana. Hori dela eta, erabaki
duzu iritzi-artikulu bat
idaztea, kritika zorrotza egin
nahi baituzu gai baten
inguruan. Bestalde, zuen
taldeak musutruk egiten
duen lan eskerga plazaratu
eta zabaldu nahi duzu,
batetik; eta, bestetik, batzuen
utzikeria kritikatu. Helburua
da zuek egiten duzuen
lanaren bitartez eta egoera
azalduz, jendea
sentsibilizatzea.
Idatzi iritzi-artikulua
Hitzan argitaratzeko, eta
egin kritika zorrotza.
Iritzi-artikulua idatzi duzu,
eta, gaia interesgarria dela
iritzita, Euskadi Irratikoek
hamar bat minutuko
grabazioa egiteko eskatu
dizute; batez ere, nahi dute
artikulua zergatik idatzi
zenuen esatea eta
artikuluaren ideia nagusiak
azaltzea. Zuk,
esandakoarekin
konbentzituta zaudenez,
irmo defendatzea erabaki
duzu.

baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
baten gaineko iritzi
kritikoa azaltzeko.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua eta plan
orokorra
- Kohesioa (anafora,
katafora, izenordainak,
erakusleak, aditzondoak,
ordezkapen lexikala,
elipsia, determinazioa,
puntuazioa, testuantolatzaileak)
- Modalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Euskara
Zaborra
Erlijioa
Tradizioak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
-Modu estrategikoan,
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baliabideak:
izenordainak,
erakusleak eta
aditzondoak
3. jarduera: Testuaren
kohesioa hobetzeko
baliabideak
ordezkapen lexikala
4. jarduera: Testuaren
kohesioa hobetzeko
baliabideak testuereduan
5. jarduera: Testuaren
modalizazioa
6. jarduera: Testuaren
kohesioa hobetzeko
baliabideak testuereduan. puntuazioa
7. jarduera: Testuaren
kohesioa hobetzeko
baliabideak testuereduan. testuantolatzaileak
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Zure idatzitik abiatuta,
grabatu irratirako hamar
bat minutuko saioa eta
azaldu, zorrotz, zergatik
idatzi zenuen eta idatziaren
ideia nagusiak.

Idatzizko komunikazioa
egiteko, unitatean landuko
dugun audio batetik abituko
zara: “Espezie
inbaditzaileak”. Irratian
egindako elkarrizketa bat da,
eta, bertako informazioaren
laguntzaz, espezie
inbaditzaileei buruzko
azalpen-testua idatzi
beharko duzu, Berria
egunkariko gehigarrian
argitaratzeko.
Idatzi Berria egunkariko
gehigarrirako azalpentestua, “Espezie

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da egunkari
baterako azalpenartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai jakin
baten gaineko
azalpenak emateko.

xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Izen-kohesioaren
erabilera estrategikoaz
jabetzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
9. ARROTZAK NAGUSI
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Azalpen-artikulua
Ezagutza adieraztea
Azalpen interaktiboa
Esparrua:
Komunikabideak
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar
Aditu-ikasle

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Plan orokorra
- Glosategiak
- Interaktibotasuna
- Ahozko diskurtsoaren
berezko estrategiak
-Testu-antolatzaileak
Kultura
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1. jarduera.
Testuinguruak
2. jarduera. Plan
orokorra
3. jarduera. Glosategiak
4. jarduera.
Interaktibotasuna
5. jarduera. Ahozko
diskurtsoaren berezko
estrategiak
6. jarduera. Testuantolatzaileak
7. jarduera. Ahozko
diskurtsoan kontuan
hartu beharreko beste
estrategia batzuk

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
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inbaditzaileak”
elkarrizketako gaia kontuan
hartuta.
Demagun ikastetxe bateko
irakaslea zarela eta klaseak
prestatu eta ematen
dizkiezula DBHko ikasleei.
Edukien artean, landu behar
duzu elikagaien
garestitzearen inguruko
ahozko azalpen labur
interaktibo bat. Euskarria
zeuk aukeratu: klasea izan
daiteke, bideo-azalpena...
Komunikazioa bideratzeko
eta informazioa biltzeko
abiapuntua idatzizko testueredua da, hau da,
“Elikagaien garestitzea”
azalpen-artikulua. Dena den,
informazio gehiago eskaini
nahi izanez gero, beste iturri
batzuk kontsulta ditzakezu.
Helburua lortuko bada, oso
garrantzitsua da ikasle
guztien interesa eta arreta
piztea, adin horietan nekeza
izaten bada ere.
Prestatu elikagaien
garestitzeari buruzko
azalpen interaktiboa
DBHko ikasleei emateko.

erreferentziak:
Ekonomia
Zaborra
Ingurumena
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Interaktibotasunaren
garrantzia
enuntziatarioarengana
-Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
-Ideiak modu
ezberdinetan
adierazteko
estrategiak, entzuleek
informazioa egoki
jasotzeko
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8. jarduera. Idatziko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

karpetan jasotzen da.
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Maite Artolak gidatzen du
Euskadi Irratiko Andromeda
saioa, eta, bertan, gizonemakumeen arteko
parekidetasuna dute ardatz.
Genero-ikuspegia izaten
dute kontuan gaiak lantzeko
orduan. Entzuleen partehartzea sustatzeko asmoz,
iritzi-artikuluak jaso nahi
dituzte. Hainbat sari emango
dituztenez, honakoak
baloratuko dituzte:
jendearen ohiko
pentsamoldearekin bat ez
datorren iritzi kritikoa,
ironiaz jarduteko gaitasuna,
gai polemikoak... Zeuk ere
idaztea erabaki duzu.
Idatzi iritzi-artikulua
generoarekin zerikusia
duten gaietan aditua
denaren roletik. Jendearen
ohiko pentsamoldearekin
bat ez datorren iritzi

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da idatziz,
iritzia azaldu eta
kritika egiteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da irratirako
artikulua ozenki
irakurtzeko.

- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
10. GENE EROA
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adierazi eta
Iritzi-artikulu
kritika egitea
irakurria
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-komunikabide

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Sekuentziak
- Interaktibotasuna
- Ahotsak
- Hitz-ordena
- Ahozko testu
idatziak
Kultura
erreferentziak:
Harremanak sexuen
artean
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
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1. jarduera. Usteak,
erdia ustel!
2. jarduera. Nola
komunikatuko duzu,
kontatuz, azalduz ala
preskribatuz?
(sekuentziak)
3. jarduera. Nor naiz
ni? (interaktibotasuna)
4. jarduera. Ahots
enuntziatzaileak
5. jarduera. Iritziak
iritzi
6. jarduera. Hainbat
aholku
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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kritikoa azaldu behar duzu,
xede izanik gaiari buruzko
hausnarketa bultzatzea.
Gogoratu, hortaz, irratian
irakurtzeko moduko testua
idatzi behar duzula.

ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Interaktibotasunaren
garrantzia
enuntziatarioarengana
-Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
-Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
‐Ahots
enuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Euskadi Irratiko Andromeda
saioan, zuk idatzitako iritziartikulua saritu dute, ohiko
pentsamoldearekin bat ez
datorren iritzi kritikoa
azaldu duzulako. Hori dela
eta, hitzordua jarri dizute
artikulua irakurtzeko.
Euskadi Irratiko
Andromeda saiorako idatzi
duzun artikulua prestatu,
irratian irakurtzeko.
Gogoratu bost bat
minutuko saioa egin behar
duzula. Grabatu eta bidali
tutoreari.

Ostiraletan, Goizean goiz
irratsaioan, filmei eta
liburuei buruz mintzo dira.
Badirudi, asteburuan,
aisialdirako denbora izaten

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da irratsaio
baterako liburu edo
film baten iruzkina

11. LABUR-LABUR, MESEDEZ!
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Iruzkina
Iruzkina egitea,
Edukiak:
entzuleari aukeratzen
Adierazpide testual eta
laguntzeko
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1. jarduera. Iruzkina.
teoria
2. jarduera.
Sekuentziak
3. jarduera.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
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dugula, eta, horregatik,
astero, zinemetan dagoen
film baten iruzkina egiten
dute, eta hizlariak irakurri
berri duen liburu batena.
Aste honetan, zuri egokitu
zaizu lan hori.
Idatzi, Goizean goiz
irratsaiorako, liburu edo
film baten iruzkina,
helburua entzuleari
aukeratzen laguntzea
izanik.
Ostiraletan, Goizean goiz
irratsaioan, filmei eta
liburuei buruz mintzo dira.
Helburua da jendeari filmak
eta liburuak hautatzen
laguntzea. Bi modutan egin
ohi dira iruzkinak,
hizlariaren arabera: batzuek
irakurri egiten dute, eta
beste batzuek bat-batean
komentatzen dituzte filmak
eta liburuak, eskema baten
laguntzaz. Aste honetan,
zuri egokitu zaizu lan hori
egitea, eta aipatutako bi
moduetan egingo duzu.
Hauek dira jarraitu
beharreko pausoak.
Lehenengo, hartu idatzi

idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Ahozkoan, ikaslea gai
izango liburu edo film
baten iruzkina
egiteko.

linguistikoak:
- Laburpena
- Iruzkina
- Sekuentziak
- Modalizazioa
- Laburpena eta plan
orokorra
- 4. mailako
azterketetako laburpenak
- Ahozko testu idatzia:
teoria eta hausnarketa.
Ahoz gora irakurtzeko
testua. Ahozkorako
testua, eskemara ekartzea
Kultura
erreferentziak:
Zinea
Xabier Lete
Immigrazioa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Sekuentziek
komunikatzeko
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Modalizazioa
4. jarduera. Laburpena
eta plan orokorra
5. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
6. jarduera. Ahozko
testu idatzia: teoria eta
hausnarketa
7. jarduera. Ahoz gora
irakurtzeko testua
markatu
8. jarduera.
Ahozkorako testua,
eskemara
9. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
10. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
duzun iruzkina eta landu
ahotsa: azpimarratu ideia
garrantzitsuak, gero, ahoz
adierazterakoan, egoki
deritzezun ideia, termino eta
abarrei indarra emateko edo
leuntzeko; adierazi noiz nahi
duzun geldoago hitz egin,
noiz arinago, zein
helbururekin... Grabatu eta
bidali tutoreari.
Bigarren, egin testu beraren
eskema osatua: ideien
eskema, glosategitik
hautatutako hitzak edota
definizioak, antolatzaile
nagusiak, ahotsa nola erabili
adierazten duten zeinuak...
Gogoan izan eskema horrek
garbia eta laburra izan behar
duela. Egin duzun eskemak
lagunduta, grabatu iruzkina,
eta bidali tutoreari.
Prestatu Goizean goiz
irratsaiorako hautatu duzun
liburuaren edo filmaren
iruzkina, eta egin bi
grabazioak (irakurria, eta,
eskemaren laguntzaz batbatean komentatua).
HABEk udan antolatutako
ikastaroetako bi hitzalditan

orduan duten
eraginaz jabetzea.
-Modalizazioa
iruzkinetan nola eta
zertarako erabiltzen
den ikastea.
-Irakurtzeko testuak
markatzearen
abantailez jabetzea.
-Esateko idatziak
lantzea zein
baliagarria den
ohartzea irakurri
gabeko ahozkoak
lantzeko.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea

12. HITZ ETA PITZ
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
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1. jarduera. Testuereduaren azterketa:

Autoebaluazioa
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hartu duzu parte: bata,
Bertsolaritzaren oinarri tekniko
eta erretorikoak, hizlariak
Joxerra Gartzia eta Andoni
Egaña izan direla; bestea,
zuk prestatu duzuna.
Hitza egunkarikoek eskatu
dizute hitzaldiari buruzko
artikulua idazteko:
hitzaldiaren nondik
norakoak, alderdi
esanguratsuenak, eta beste.
Zeuk erabaki, bi
hitzaldietatik, zein aukeratu.
Idatzi Hitza egunkarirako
zuk entzundako edo
eskainitako hitzaldiari
buruzko artikulua.
Zarauzko Udaleko kultura
zinegotziak, 4. mailako
ikasleen berri izan ondoren,
eta horien euskara-maila
jasoaz ohartuta, erabaki du
Zarauzko liburutegian
hamar minutuko hitzaldiak
eskaintzea, hizlariak 4.
mailako ikasleak direla. Erlo
Telebistakoak ere etorriko
dira grabatzera; gero,
emititzeko. Garrantzizkoa
da, beraz, hitzaldia guztien
interesekoa izatea eta ongi

gai izango da Hitza
egunkarirako
entzundako edo
eskainitako hitzaldiari
buruzko artikulua
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da jendaurrean
bere jakintzaesparruko gai batez
hitzaldia emateko,
gaiarekiko interesa
sortaraziz.

Iritzia adieraztea

Hitzaldia

Esparrua:
Komunikabideak

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hitzaldirako estrategiak
- Ez-hitzezko
komunikazioa
- Interaktibotasuna

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Kultura
erreferentziak:
Komunikazioa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
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hitzaldirako estrategiak
2. jarduera.
Hitzaldirako
estrategiak
3. jarduera. Testuereduaren azterketa.
Diskurtsoak egiteko
urratsak: ez-hitzezko
komunikazioa
4. jarduera.
Hitzaldirako
estrategiak
5. jarduera. Testuereduaren azterketa:
diskurtsoak egiteko
urratsak
6. jarduera. zure
hitzaldiaren testu
idatzia prestatu:
testuingurua, plan
orokorra, arreta
erakartzeko estrategiak
7. jarduera.
Interaktibotasuna
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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prestatzea. Bestalde,
kontuan izan Erlo
Telebistakoek behin eta
berriz emitituko dutela
programa, eta Gipuzkoako
beste eskualde batzuetan ere
ikusiko dutela.
Prestatu hamar minutuko
hitzaldia Zarauzko
liburutegian emateko.

gainditzeko ahaleginean.

C2 MAILAKO KONTZEPTUETAN SAKONTZEKO UNITATEAK
A IKASLEA:
Hasi proiektuaren ekintza
komunikatiboaren
testuingurua eta plan
orokorra idazten..
B IKASLEA:
Zure herrian, denda txiki
asko kinka larrian daude, eta
Udalak zerbait egin nahi du.
Horregatik guztiagatik,
Udalak txosten bat egiteko
eskatu dizu 3 kontu
argitzeko:
1. Zein egoeratan dauden
herriko dendak, jendeak
merkatalgune handietara
joateko ohitura zabaldu
denetik.
2. Zein arrazoi egon diren

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
Udalerako txostena
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da Udaleko
bilera batean berak
egindako txostenaren
inguruko azalpenak
emateko.

13. HANDIAK TXIKIA JAN
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Txostena
Azalpenak eman,
Bilera
arrazoitu eta
Edukiak:
irtenbideak
Adierazpide testual eta
proposatzea
linguistikoak:
- Txostena:
Esparrua:
- Plan orokorra
Administrazioa
- Modalizazioa
- 4. mailako
Enuntzaiatzaileenuntziatario
azterketako
harremana:
laburpenak
Aditu-administrazio
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
Euskara
Erosketak
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1- jarduera. Txostena.
teoria
2. jarduera. Ideiak
bildu
3. jarduera.
Txostenaren plan
orokorra (1)
4. jarduera.
Txostenaren plan
orokorra (2)
5. jarduera.
Modalizazioaren
erabilera estrategikoa
6. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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eta dauden joera berri hori
hartzeko.
3. Zein irtenbide proposatu
ahal diren egoera
konpontzeko.
Zure herrian, denda txiki
asko kinka larrian daude, eta
Udalak zerbait egin nahi du,
arazoa aztertu eta
konponbideak bilatzeko.
Horregatik guztiagatik,
Udalak txosten bat egiteko
eskatu zizun. Zuk txosten
hori egina duzu, eta, bihar,
bilera bat duzu
zinegotziekin eta beste
teknikari batzuekin,
azaltzeko. Dendetako
ordezkariak ere, eurek hala
eskatuta, bertan izango dira.
Azaldu, bileran, txostenean
jasotakoa, eta nabarmendu,
zure ustez, ideia
esanguratsuenak.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
-Esateko idatziak
lantzea zein
baliagarria den
ohartzea irakurri
gabeko ahozkoak
lantzeko.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
Errumaniako aldizkari
batekoek Euskal Herriko
prostituzioaren berri jakin
nahi dute; izan ere, haiek
badakite euren herrialdeko
emakumeak zein beste
batzuetakoak Euskal Herrian
dabiltzala prostituzio
lanetan: batzuk, nahi
dutelako; beste batzuk,
ordea, gezurra esanda ekarri
dituztelako. Hori dela eta,
eskatu dizute erreportaje bat
idazteko, gero, hango
dibulgazio-aldizkari batean
argitaratzeko.
Idatzi prostituzioari
buruzko erreportajea,
Errumaniako aldizkari
baterako.
Azken egunotan,
prostituzioaren gaia hizpide
izan da komunikabideetan,
Bilboko San Frantzisko
auzoan liskarrak izan baitira
gai honen kontura. Hori dela

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
dibulgazio-aldizkari
baterako erreportajea
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da irratirako
erreportajea egiteko.

14. PROSTITUZIOAREN AHOTSAK
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Erreportajea
Informazioa ematea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Komunikabideak
- Erreportajea
- Plan orokorra
Enuntzaiatzaileenuntziatario
- Ahotsak
harremana:
- 4. mailako azterketako
Aditua-herritarrak
laburpenak
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
Harremanak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
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1. jarduera. Teoria
pixka bat
2. jarduera.
Erreportajearen plan
orokorra
3. jarduera. Ahotsak
4. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
5. jarduera.
Prostituzioa.
Ahotsak
6. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera.
Komunikazioez
hausnartu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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eta, Euskadi Irratikoek
eskatu dizute, gaueko saio
baterako, prostituzioari
buruzko erreportaje bat
egiteko.
Prestatu Euskadi Irratirako
erreportajea eta grabatu.

A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
Honezkero, ikasle, makina
bat bidaia egingo zenituen,
urrunera zein hurbilera;
lagunekin, familiarekin,
bakarrik; milaka gertaera eta
pasadizo gertatuko
zitzaizkizun; leku
zoragarriak ezagutu; jende
atsegina, bitxia eta beste...
Horiek guztiak, euskaltegiko
foroan, zure ikaskideei
kontatzeko eskatu dizuete
euskaltegiko irakasleek, hau

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango
euskaltegiko fororako
kronika idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da irratian
bidaia baten inguruko
bizipenak azaltzeko.

eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
15. AMETSETAKO BIDAIA
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Kronika
Bidaia bat kontatzea
Irratsaioa
Esparrua:
Akademikoa
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle
Herritar-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Kronika
- Plan orokorra
- Interaktibotasuna
- Modalizazioa
- Ahots enuntziatzaileak
- Aditz-kohesioa
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
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1. jarduera. Kronika.
Teoria
2. jarduera. “Joxe
Arratibel gogoan”:
kronika bat. Plan
orokorra
3. jarduera. “Joxe
Arratibel gogoan”:
kronika bat.
Interaktibotasuna,
modalizazioa eta ahots
enuntziatzaileak,
estrategikoki erabilita
4. jarduera. “Bidaia bat
denboran”, beste
kronika bat.
Interaktibotasuna,
modalizazioa eta

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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da, bidaia bateko edo bidaia
batzuetako kronika egiteko.
Helburua da, Aste Santua
hortxe dela, zure ikaskideei
bidaia batzuk proposatzea,
zuen bizipenetatik abiatuta.
Idatzi euskaltegiko foroan
zure bidaia bateko edo
bidaia batzuetako kronika.
Euskadi Irratian, bidaia bat
zozketatzen dute bidaiaagentzia batekoek Egiptora.
Bidaia-agentzia horien
helburua propaganda egitea
izaten da. Kazetariek eskatu
dizute, bidaiaren zozketan
parte hartzeko, zure bidaia
bateko bizipenak,
gertaerak... kontatzeko, eta
pentsatu duzu deitzea eta
opor batzuen kronikatxoa
egitea. Zozketa hurrengo
egunean egingo dute, eta
zuri 73. zenbakia egokitu
zaizu. Zorte on!
Kontatu Euskadi Irratian
zure bidaia bateko
bizipenak.

Literatura
Gertakariak: gerra
zibila
Garraioa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
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ahotsak, estrategikoki
erabilita
5. jarduera.
“Nafarrate”. aditz
kohesioa
6. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua

A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
Zure lanean, aldizkaria
kaleratzen dute hilean behin,
eta iritzi-artikulua idatzi
nahi duzu bertan
argitaratzeko. Helburua zein
duzun? Zeuk erabaki:
konbentzitzea, zerbait
egitera bultzatzea, jarrera bat
sortaraztea, gogoeta
eragitea, gai batekiko
interesa sortzea,
eskandalizatzea, trufatzea,
ideiak argi dituzula
adieraztea, polemika
piztea… Artikuluan,
ezinbestekoa izango da
kontaketa hautatzea iritzia
azaltzeko estrategia gisa. Ez
da beharrezkoa izango,
ordea, sekuentzia nagusia
izatea.
Idatzi iritzi-artikulua zure
lanean argitaratzen den

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da laneko
aldizkarirako iritziartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
16. AMERIKETARA JOAN NINTZEN…
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adieraztea
Irratsaioa
Esparrua:
Lanekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Lankide-lankide
Herritar-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Iritzi-artikulua
- Sekuentziak
- Plan orokorra
- Testu-generoa
- Aditz-kohesioa
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
Adinekoak

Ahozkoan, ikaslea gai
izango irratirako
proposamen bat
egiteko.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
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1. jarduera. “Ergelen
nonbrea”. Sekuentziak
2. jarduera. “Ergelen
nonbrea”. Plan
orokorra
3. jarduera. “Ergelen
nonbrea”. Aditz
kohesioa
4. jarduera. “Haitiko
lurrikara”. Testugeneroa eta
sekuentziak
5. jarduera. “Haitiko
lurrikara”. Plan
orokorra
6. jarduera. “Haitiko
lurrikara”. Aditz
kohesioa
7. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
10. jarduera.
Komunikazioez

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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aldizkarirako, eta eskatu
argitaratzeko.
Ameriketako Euskal Etxeek
hartu-emanak dituzte Eusko
Jaurlaritzarekin. Izan ere,
laguntzak hitzartuta dituzte,
garai batean Euskal Herritik
atzerrira joan ziren
familientzat: Euskal Herrian
duten familia bisitatzeko,
euskara ikasteko, irratsaio
bat egiteko...
Irratsaioari gagozkiola,
edozein herritarrek hartu
dezake parte irratsaio
horretan; hain zuzen ere,
herritarrek eurek bideratzen
dituzte saioak, kazetari
baten laguntza eta
ardurapean. Horretarako,
ezinbestekoa da irratira
deitu, Itsasoaren bestaldean
irratsaioan parte hartu nahi
duzula esan, eta egun bateko
irratsaioaren nondik
norakoak proposatzea.
Irratsaio horretako jardunak
hamar minutu irauten du,
eta zeuk ere parte hartu nahi
duzu; hain zuzen ere, laneko
aldizkarian idatzi duzun
gaiari buruz mintzatu nahi

berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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duzu.
Horretarako, irratira deitu
eta bertako erantzungailuan
grabatuta utziko duzu zeri
buruz mintzo nahi duzun
irratsaioan: konbentzitu
irratikoak gaia Ameriketan
bizi direnentzat eta
hemengoentzat interesgarria
izan daitekeela, eta arrazoitu
zergatik; aipatu nola
bideratuko zenukeen eta
zein izango liratekeen ideia
eta azpi ideia nagusiak; esan
zein kontaketa hautatu
dituzun ideia horiek
garatzeko, zein
interesgarriak diren eta zein
ongi adierazten duten zure
iritzia... Konbentzitu, gero!
Deitu irratira, esan
Itsasoaren bestaldean
irratsaioan parte hartu nahi
duzula, eta utzi
erantzungailuan, grabatuta,
zeri buruz mintzatu nahi
duzun. Konbentzitu irratiko
arduradunak zure
proposamena onartzeko.
A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da Berria

17. ERREPORTARI!
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Publirreportajea
Informatu eta
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1. jarduera.
Testuingurua
2. jarduera.

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
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B IKASLEA:
Publizitate-enpresa batean
lan egiten duzu, eta bi lan
eskuratu dituzu: bi lan
berdinak, eta, era berean,
desberdinak. Ez da tutik
ulertzen, ezta? Azalduko
dizut hobeto. Bi enpresak
eskatu dizute
publirreportajea egiteko, gai
beraren inguruan; hain
zuzen ere, gaur egungo
elikaduraren inguruan. Dena
den, bi enpreson artean,
badago alderik: batak
elikagai ekologikoak saltzen
ditu; besteak, berriz,
multinazionala izaki, jaki
merkeak (transgenikoak,
arrain-haztegikoak...).
Dakizun bezala,
publirreportajeetako
azalpenak serioa izan behar
du, objektiboa, itxuraz. Baina
helburu nagusia ez da
informatzea, baizik eta
enpresetako produktuak
saltzea.
Idatzi bi
publirreportajeetako testuak
Berria egunkarirako,
asteburuko gehigarrian

egunkarirako
plubirreportajea
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da hedabide
baterako
plublierreportajea
egiteko.

publizitatea egitea
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Puntuazioa
- Testu-antolatzaileak
- Ortotipografia
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
Zaborra
Zientzia eta
teknologia
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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Puntuazioa.
Informazioa (1)
3. jarduera.
Puntuazioa.
Informazioa (2)
4. jarduera.
Puntuazioa.
informazioa (3)
5. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
6. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera.
Komunikazioez
hausnartu

unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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argitaratzeko. Azalpenean ez
da enpresaren aipamen
zuzenik egin beharko; izan
ere, ohiko legez,
“objektiboagoa” izateko,
publirreportajean bertan,
goiko aldean, agertuko da
enpresaren izena.
Idatzi bi publirreportaje bi
enpresarentzat –batak
elikagai ekologikoak
saltzen ditu; besteak, berriz,
elikagai merkeak–, helburu
nagusia produktuak saltzea
dela.
Jateko produktuak saltzen
dituzten bi enpresak eskatu
dizute elikadurari buruzko
bi publirreportaje egiteko,
gero, ETBn emateko. Bi
enpresen helburua da
propaganda egin eta
produktuak saltzea, azalpen
objektiboak bitarteko
direlarik. Enpresen izenak,
bideoan, goiko aldean,
agertuko dira; ez, ordea,
erreportajeko diskurtsoan
bertan.
Grabatu bi publirreportaje
ETBn emateko.
18. NUKLEARRIK EZ, ESKERRIK ASKO
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A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
Burgosko herritarra zara,
Garoñako zentral
nuklearretik hurbil bizi zara,
eta berri hauxe irakurri
duzu:
“Garoñaren kontrol-barretan
akatsak izan daitezkeela aitortu
du egileak. Arazoari aurre
egiteko ezer egin ez izana egotzi
dio Greenpeacek Nuclenorri, eta
zentrala ixteko eskatu du (...).
PPk Espainiako Gorteetako
hauteskundeak irabazi ostean,
ordea, egoera aldatu egin da.
Jose Manuel Soria Industria
ministroak hasieratik defendatu
du Garoñak irekita jarraitu
behar duela. Horretarako,
egoera tekniko egokiak daudela
uste du. «Ziur gaude Garoñak
ahalmena duela energia garbi
eta merke ekoizteko. Gainera,
argindarra merkatu nahi den
garai honetan ez dugu
erreaktorerik itxiko. CSNren
txostena itxieraren aurkakoa ez
bada, zentralak irekita
jarraituko du”.
Aspaldian gaiarekin

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da gai
gatazkatsu baten
inguruan
prentsaurrekoa idatzi
eta emateko , baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Testuingurua
Xedea:
Iritziz aldarazi eta
irtenbideak
proposatzea
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Herritar-herritar

Testu-generoa:
Prentsaurrekoa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Hitz-elkarketa
- Anaforak eta kataforak
- Izen-kohesioa
- Komunikazioez
hausnartzea
- Ideiak eta
informazioa biltzearen
garrantzia
gogoraraztea
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
Etxebizitza
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
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1. jarduera. Ideia
bilketa. Hitz-elkarketa
2. jarduera. Anaforak.
Kataforak
3. jarduera. Izen
kohesioa
4. jarduera. Informazio
gehiago
5. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
6. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera
Komunikazioez
hausnartu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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kezkatuta, ekologisten
taldean sartuta zabiltza
buru-belarri. Garoña
inguruko biztanle asko,
ordea, ez datoz bat zuekin,
bertan lanean dihardutenak
lanik gabe geratuko
bailirateke. Jende guztia
kontzientziatzea zein
garrantzitsua den iritzita,
taldekoek erabaki duzue
prentsaurreko bat ematea eta
egoera azaltzea, Garoñako
zentral nuklearraren alde
daudenak ideiaz
aldarazteko.
Idatzi prentsaurrekoa
Garoña ixteko beharraz, eta,
batez ere, saiatu ixtearen
kontra daudenak,
langabeziaren kezka
dutenak, iritziz aldarazten,
eta proposatu irtenbideak.

erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Garoña ixteko eskatzeko
idatzi duzun testuaz
baliatuta, eman
prentsaurrekoa eta igo You
Tubera. Helburu nagusia da
Garoña inguruko biztanleak
kontzientziaraztea; bereziki,
Garoñan bertan lanean
dihardutenak. Era berean,
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edozein tokitako jendea
arazoaz jabearazteko
baliagarri ere izango da.
Horretarako, egin
diskurtsoaren eskema,
grabatu eta bidali tutoreari.
Egin prentsaurrekoaren
eskema eta grabatu
diskurtsoa
A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
“Jainko txikia” artikulua
izan duzu esku artean; hain
zuzen, gaur egungo haurrei
buruzkoa, eta pentsatu duzu
gaur egungo gazteei buruz
idaztea eta euskaltegiko
aldizkarian argitaratzea,
bertako ikasleek irakurtzeko.
Erabaki duzu zorrotz
modalizatuko duzula eta ez
dela interaktiboa izango.
Irratiko kolaboratzailea zara
gazteentzako saio batean,
non elkarrizketak, musika,
jokoak eta beste izaten diren.
Entzule asko ditu saioak, eta
eskatu dizute gaur egungo

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
euskaltegiko
aldizkarirako iritziartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
baten gaineko iritzia
azaltzeko.

19. “JAINKO TXIKIA”
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adierazi eta
Irratsaioa
kritika egitea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Akademikoa
- Puntuazioa
Komunikabideak
-Testuingurua
Enuntzaiatzaileenuntziatario
-Plan orokorra
harremana:
- Testu-antolatzaileak
Ikasle-ikaskide
- Estrategia
Herritar-herritar
komunikatiboak
- Komunikazioez
hausnartzea
- Ikastitako estrategia
komunikatiboak
berrikustea
Kultura
erreferentziak:
Hezkuntza
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Autoebaluazioa
1. jarduera. Puntuazioa
2. jarduera.
Testuingurua. Plan
orokorra
3. jarduera. Testuantolatzaileak (1)
4. jarduera.
Testu-antolatzaileak (2)
5. jarduera. “Gazteen
jarrerak”: estrategia
komunikatiboak
6. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera.
Komunikazioez
hausnartu

Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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gazteei buruz mintzatzeko.
Zure helburua da esaten
dituzunak gazte horiek bere
egitea; beraz, tentuz ibiliko
zara iritzia azaltzeko orduan
eta helburua lortzeko
estrategiak jarriko dituzu
martxan.

A IKASLEA:
Idatzi proiektuaren 2
orrialde.
B IKASLEA:
Idatzizko foro batean,
barruak astintzea eskatzen
duen gai bati buruz galdetu
dute; hain zuzen, Jainkoari

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da foro
batera iritzi-artikulua
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.

Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
20. JAINKO POTOLOA!!
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adierazi eta
Irratsaioa
bizipenak kontatzea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Komunikabideak
- Sekuentziak
- Modalizazioa
Enuntzaiatzaile-277-

1. jarduera.
Sekuentziak
2. jarduera.
Modalizazioa
3. jarduera.
Interaktibotasuna
4. jarduera. 4. mailako
azterketako laburpenak
5. jarduera. Idatzizko

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
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buruz. Foroaren abiapuntu
gisa, Joxe Arregik, Deustuko
Unibertsitateko irakasleak,
gaiari buruz izkiriatutako
liburu bat hartu dute.
Liburuan idazleei eginiko
galdera berberak erantzun
behar dira foro honetan.
Saiatu zeure esperientzia
ahalik eta egokien agertzen.
Jaizkoaz mintzo diren web
orri bateko ideiak irakurri
dituzu. Herriko irratian
kolaboratzailea zara, eta,
iritzi horien berri emateaz
gain, intereseko deritzezun
ideiak abiapuntu hartuta,
zure iritzia emango duzu.

Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai
polemiko baten
gaineko iritzia
azaltzeko.

enuntziatario
harremana:
Herritar-herritar

- Interaktibotasuna
- Autozuzenketa
- Komunikazioez
hausnartzea
Kultura
erreferentziak:
Erlijioa
Harremanak sexuen
artean
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
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ekintza komunikatiboa
gauzatu
6. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. jarduera.
Komunikazioez
hausnartu

komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
C2 MAILAKO KONTZEPTUAK BIRPASATZEKO UNITATEAK
Udan, oporretan eta lanean
zara atzerrian; oporretan,
leku zoragarri batean
zaudelako, eta, lanean,
Euskadi Irratian parte
hartzen duzulako
kolaboratzaile gisa udako
“Egunsentia” saioan.
Gaurkoan, bigarren saioa
izango da, eta hizpide
izango duzu zu aditua
zaren arloko gai bat, edo
proiektuko gaia. Prestatu
irratian emateko hamar
minutuko diskurtsoa, baina
gogoan izan testua ez dela
irakurria izango, edo, hala
bada ere, entzuleak ez
duela sumatu behar,
behintzat. Bestalde, ez
ahaztu, ez nondik idazten
duzun, ezta udako
irratsaioa dela ere.
Prestatu irratian emateko
10 minutuko iritziartikulua.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da aditua
den gaiari buruzko
iritzi-artikulua idatzi
eta komunikabide
batean ahoz azaltzeko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

21. ATZERRITIK
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adieraztea
Irratsaioa
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Tesia
- Plan orokorra
- Sekuentziak
- Interaktibotasuna
Kultura
erreferentziak:
Kirola
Lana
Etxebizitza
Harremanak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
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1. jarduera.
Testuinguruaren
osagaiak identifikatu
2. jarduera. Iritzi –
artikuluko tesiaren
kokapena aztertu
3. jarduera. Plan
orokorra atzeman
4. jarduera.
Sekuentziak birpasatu
eta antzeman
5. jarduera.
Interaktibotasunaren
teoria birpasatu eta
adierazleak sailkatu
6. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
7. Jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Udan, oporretan eta lanean
zara atzerrian; oporretan,
leku zoragarri batean
zaudelako, eta, lanean,
Euskadi Irratian parte
hartzen duzulako
kolaboratzaile gisa udako
“Egunsentia” saioan.
Gaurkoan, bigarren saioa
izango da, eta hizpide
izango duzu zu aditua zaren
arloko gai bat, edo
proiektuko gaia.
Grabatu hamar minutuko
diskurtsoa irratira
bidaltzeko, baina gogoan
izan ez dela irakurria izan
behar, edo, hala bada ere,
entzuleak ez duela sumatu
behar, behintzat. Bestalde, ez
ahaztu, ez nondik idazten
duzun, ezta udako irratsaioa
dela ere.
Grabatu Euskadi Irratirako
iritzi-testua, eta bidali.

Batxilergoko irakasle-talde
batek eskaera bat egin dio
Hezkuntza Sailari: ikasleek

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da esparru

-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
-Esateko idatziak
lantzea zein
baliagarria den
ohartzea irakurri
gabeko ahozkoak
lantzeko.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
22. HIRU.COM
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Azalpen-artikulua
Informazio argi, zehatz
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1. jarduera. Azalpentestuak. Teoria
birpasatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
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maiz behar izaten dute
material osagarria, arlo
ezberdinetako gaietan
sakontzeko. Eskariari
erantzun nahian, HABEren
4. maila egin
duzuenongana jo dute
laguntza eske.
Horrela, ba, kontuan har
itzazu irizpideok, material
edo ikasgai osagarri hori
egiteko:
- Gaiari buruzko edukirik
funtsezkoenak azaldu
behar dira, ahalik eta
modurik didaktikoenean.
- Gogoratu: batetik,
batxilergoko ikasleak dira,
16-18 urteko gazteak;
bestetik, arlo edo gaiari
buruzko informazio
osagarri, argi eta
zehatzaren bila dabiltza
ikasle hauek.
Hezkuntza Sailak lan hori
www.hiru.com Etengabeko
Ikaskuntza web-orrian
argitaratuko du, betiere,
zuek aukeratutako arloaren
baitan (artea, giza eta
gizarte-zientziak, zientzia
eta teknologia, eta abar).
Idatzi zure ikasgai

akademikoan
ikasleentzat azalpentestua idazteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da esparru
akademikoan gai bati
buruzko informazio
eta azalpen zehatzak
emateko.

eta objektiboa ematea
Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Azalpen-testua
- Plan orokorra
- Ahotsak
- Definizioak
- Kakotxak
- Testu-antolatzaileak
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
Lana
Osasuna
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Azalpenak modu
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2. jarduera. Testuereduko definizioen
egokitasunaz
hausnartu
3. jarduera. Azalpenestrategiak landu eta
sailkatu: definizioak,
birformulazioak
4. jarduera. Plan
orokorra identifikatu
5. jarduera. Testuantolatzaileen erabilera
aztertu
6. jarduera. Ahotsen
erabilera estrategikoa
landu
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. Jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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osagarria, xede izanik gai
horri buruzko informazio
esanguratsua, argia,
zehatza eta objektiboa
ematea, batxilergoko
ikasleen jakin-minari
erantzungo diona.
Zurekin 4. mailako
ikastaroa egiten ari diren
ikaskide batzuk gai jakin
bati buruzko informazioa
eskatu dizute. Badakite zuk
gehiago dakizula gai
horren inguruan;
horregatik, hurrengo
klasean, azalpenak ahoz
emateko esan dizute. Izan
ere, gaia azaletik ezagutzen
dute (kalean eta
lagunartean esaten
direnak). Orain, informazio
zehatzagoa behar dute,
euskaltegiko 4. mailarako
asteko idatzia egiteko.
Gaian, ez dira batere
adituak; beraz, estrategiak
erabili beharko dituzu ongi
uler dezaten: funtsezko
ideiak azaldu,
konparazioak, kontzeptuen
definizio zehatzak…
Azaldu ikaskideei eta

argian emateko
baliabideak.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Ideiak modu
ezberdinetan
adierazteko
estrategiak, entzuleek
informazioa egoki
jasotzeko.
-Jendearengana erraz
iristeko adibide
egokiak jartzearen
garrantzia.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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eman gai bati buruzko
informazio
esanguratsuena eta, ongi
ulertzeko, kontzeptu
batzuei buruzko azalpena.
Lehengoan, laneko bilera
izan zenuen: zure arloko
gai bati buruzko datuak
eman eta alderatu
zenituen, irtenbideak
proposatu, ondorioak
atera, iritzia azaldu...
Bertan, besteak beste,
Frantziako teknikari bat
izan zen, eta, zuk
azaldutakoari interesgarri
iritzita, eskatu zizun, beren
enpresako web-gune
baterako, laburpena
egiteko.
Idatzi bileraren laburpena
Frantziako enpresa bateko
web-gunean argitaratzeko.
Kontuan izan enpresa
ezaguna eta garrantzitsua
dela munduan, eta zure
lana ezagutzeko eta
propaganda egiteko
aukera bikaina dela.
Bilera bat izango duzu
laster: zure arloko gai bati

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da lanesparruan gai ezagun
bati buruzko testu
luzea laburtzeko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da lanesparruan bere arloko
gaiari buruzko
informazioa emateko.

23. VIVE LA FRANCE
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Laburpena
Informazioa ematea
Bilera
Esparrua:
Lanekoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-langile

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Plan orokorra
- Ahotsak
- Lokailuak
- Ehunekoak
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
Garraioa
Hezkuntza
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
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1. jarduera. Aztertu
grafikoetako datuen
azalpena nola egin
2. jarduera.
Paragrafoaren barneegitura aztertu
3. jarduera. Informazio
bera, bi modutan nola
eman aztertu
4. jarduera Antolatzaile
zuzena aukeratu
5. jarduera.
Antolatzaileak sailkatu
6. jarduera. Ehunekoen
deklinabidea eta
ortotipografia landu
7. jarduera. Ahotsak
identifikatu eta iritzia
emateko esaldiak
berridatzi.
8. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
9. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Azalpenak modu
argian emateko
baliabideak.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
- Nazioarteko
egoerara egokitzeko
estrategiak.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

buruzko datuak eman eta
alderatu behar dituzu,
ondorioak atera, eta
irtenbideak edota iritzia
azaldu. Garrantzitsua da
bilera ondo prestatzea eta
helburuak finkatzea; izan
ere, bertan, buruak ez ezik,
beste herrialde batzuetako
teknikariak izango dira,
hain zuzen, egunotan zuen
lan-jarduna ezagutzera
etorriak direnak. Beraz,
bilera garrantzitsua da eta
merezi du ondo prestatzea:
eraginkorra izatea,
beharretara egokitzea,
bilerako elementu guztiak
kontuan hartzea, bilerako
faseak ongi bereiztea...
Azaldu bileran lankideei,
buruei eta atzerritik
etorritakoei, zure gaiari
buruzko datuak, gomutak,
ondorioak edota
irtenbideak.
Euskaltegian eskatu dizute
hamar minutuko hitzaldi
bat emateko goi mailako
ikasleei, eta gai baten
inguruan mintzatzeko,
zure esperientziatik

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da esparru
akademikoan gogoeta
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak

24. HABANERA
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Gogoeta
Bizipenak adieraztea
Hitzaldia
Esparrua:
Akademikoa

Edukiak:
Adierazpide testual eta
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1. jarduera. Plan
orokorra. Paragrafoak
plan orokorrean
sailkatu
2. jarduera.
Gainmarkatutako

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
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abiatuta. Hau da, zuk bizi
izandakotik (ikasketetan,
lanean, aisian...) egiten
duzun hausnarketa egin
behar duzu eta idatzi; gero,
ahoz irakurtzeko ere
baliagarri izango dena.
Komeni da gogoeta horrek
gizarteko ohituraren bat
edo jardueraren bat
kritikatzea, ahal dela
ironiaz, egoera
nabarmentzeko. Irakasleak
eskatu dizu hitzaldia
aurretik bidaltzeko, berak
iradokizunak egin
diezazkizun.
Idatzi euskaltegiko goi
mailako ikasleei emango
diezun hitzaldia, eta
bidali tutoreari e-postaz.
Euskaltegian eskatu dizute
hamar minutuko hitzaldi
bat emateko goi mailako
ikasleei, eta gai baten
inguruan mintzatzeko,
zure esperientziatik
abiatuta. Hau da, zuk bizi
izandakotik (ikasketetan,
lanean, aisian...) egiten
duzun hausnarketa egin
behar duzu. Komeni da

ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
bati buruzko hitzaldia
emateko.

Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Ikasle-ikasle

linguistikoak:
- Plan orokorra
- Sekuentziak
- Interaktibotasuna
- Modalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Harremanak
Erlijioa
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
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sekuentziak zer diren
azaldu
3. jarduera.
Gainmarkatu
deiktikoak eta
hausnartu
4. jarduera. Ahots
enuntziatzaileak
identifikatu eta
norbereak hautatu
5. jarduera. Testu
modalizatua eta
modalizatu gabea
alderatu. Zein
modalizazio dauden
aztertu eta sailkatu
6. jarduera. Ahozko
jardunerako testuan,
pausaldiak markatu
7. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu.

azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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gogoeta horrek gizarteko
ohituraren bat edo
jardueraren bat kritikatzea,
ahal dela ironiaz, egoera
nabarmentzeko. Hitzaldia
eman aurretik, grabatu eta
bidali tutoreari,
iradokizunak egin
diezazkizun.
Egin hamar minutuko
grabazioa, euskaltegiko
goi mailako ikasleei
emango diezun
hitzaldiaren inguruan
Editorial bateko
arduradunek DBH-3ko
ikasleentzako esku-liburua
argitaratu behar dute, eta
eskatu dizute ikasgai bat
garatzeko, zure arloko edo
proiektuko gaian oinarrituta.
Era berean, zein
irakasgaitarako idatzi duzun
zehaztea nahi dute ohar
batean.
Idatzi DBH-3ko
eskulibururako ikasgaia,
eta zein irakasgaitarako
idatzi duzun zehazten duen
ohartxoa.
Zure herriko ikastetxean,

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da irakasgai
bat idazteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
baten gaineko
hitzaldia emateko.

testua modalizatzea.
-Esateko idatziak
lantzea zein
baliagarria den
ohartzea irakurri
gabeko ahozkoak
lantzeko.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
25. POWER POINTEKIN LANEAN
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Azalpen-testua
Ezagutza adieraztea
Hitzaldia
Esparrua:
Akademikoa
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-ikasle

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Definizioak
- Plan orokorra
- Konparazioa
- Power Point
- Izen-kohesioa
- Antolatzaileak
- Puntuazioa
Kultura
erreferentziak:
Ingurumena
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1. jarduera. Definizioak
I
2. jarduera. Definizioak
II eta plan orokorra
3. jarduera: Definizioak
III
4. jarduera: Definizioak
IV. Konparazioa
5. jarduera: Power
pointa
6. jarduera: Izenkohesioa
7. jarduera: Konexioa.
Antolatzaileak
8. jarduera. Ahotsak
9. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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hitzaldiak antolatu dituzte
DBHko ikasleentzat, eta
eskatu dizute, proiektua edo
zu aditua zaren gai bat
oinarri hartuta, mintzatzeko.
Horretarako, power pointa
prestatzea pentsatu duzu
euskarri gisa.
Eman hitzaldia DBHko
ikasleei, power pointa
euskarri duzula, grabatu eta
bidali tutoreari.

Osasuna
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Azalpenak modu
argian emateko
baliabideak.
-Ideiak modu
ezberdinetan
adierazteko
estrategiak, entzuleek
informazioa egoki
jasotzeko.
-Jendearengana erraz
iristeko adibide
egokiak jartzearen
garrantzia.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
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10. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
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Lan idatzi bat egina duzu,
eta adituentzako aldizkari
batekoek eskatu dizute gai
horren inguruko iritziartikulua idazteko.
Idatzi iritzi-artikulua
adituentzat argitaratzen den
aldizkari baterako, xede
nagusia duela kritikatzea
eta salatzea.
Irratikoek, Goizean Euri
saioan, interes handiko gaiak
laburtzen dituzte:
kolaboratzaile batzuen
iritziak, gertaera bitxiak,
ikerketak... Gaurkoan, zuk
idatzitako artikulua
interesgarria dela iritzita,
bertan garatutakoaren berri
eman nahi dute. Horrez
gain, beti bezala, egilearen
informazioa eskaintzen dute:
nork idatzi duen artikulua,
nongoa den, jatorria, beste
lanik edo ekarpenik
baduen...

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
adituentzat
argitaratzen den
aldizkari baterako
iritzi-artikulua
idazteko, baita irakurri
eta entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
baten gaineko iritzi
kritikoa azaltzeko.

erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
26. EMAKUME NEKAZARIAK
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Iritzi-artikulua
Kritikatu eta salatzea
Irratsaioa
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-aditu

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Plan orokorra
- Interaktibotasuna
- Sekuentziak
- Konexioa
- Ahotsak
Kultura
erreferentziak:
Harremanak
Euskara
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
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1. jarduera.
Testuingurua
2. jarduera. Plan
orokorra
3. jarduera:
Sekuentziak
4. jarduera:
Interaktibotasuna
5. jarduera: Konexioa
6. jarduera: Ahotsak
7. jarduera: Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Mintzatu irratian kazetari
roletik, objektibotasunez,
adituentzako aldizkari
batean argitaratu den iritziartikuluaz eta eman
artikulugilearen berri.

Unibertsitateak zure arloko
masterra eskaintzen du
duela urte batzuk, eta
hedapen zabala du

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
erreportaje luze baten

datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Esateko idatziak
lantzea zein
baliagarria den
ohartzea irakurri
gabeko ahozkoak
lantzeko.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
27. XXI. MENDEKO EUSKALDUNAK
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Erreportajerako
Informazioa ematea
sarrera
Hitzaldia
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1. jarduera.
Testuingurua
2. jarduera.
Enutziatzailearen

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
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komunikabideetan:
egunkarietan, telebistan,
aldizkari espezializatuetan,
unibertsitateko web-orrian...
Hori dela eta, eskatu dizute
erreportaje zabal egiteko
master horren inguruan.
Erreportajea luzea izango
denez, komunikazio
honetan, erreportajearen
sarrera baino ez duzu idatzi
beharko.
Idatzi arloko masterrari
buruzko erreportajearen
sarrera, dela unibertsitateko
web-orrirako, dela aldizkari
baterako...
Unibertsitateak zure arloko
masterra eskaintzen du
duela urte batzuk; besteak
beste, klaseak, hitzaldiak,
praktikak... eta hedapen
zabala du
komunikabideetan:
egunkarietan, telebistan,
aldizkari espezializatuetan,
unibertsitateko web-orrian...
Hain zuzen, hitzaldiak
eskainiko dira zure herrian
bertan, ohartu baitzarete
zuen arloko gaiak,

sarrera idazteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
ozkoan, ikaslea gai
izango da egingo diren
arloko hitzaldien
aurkezpena eta berak
eskainiko duenaren
sarrera egiteko.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Testuingurua
- Plan orokorra
- Izen-kohesioa
- Puntuazioa
- Konexioa
- Kalko okerrak
Kultura
erreferentziak:
Euskara
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Testua testuingurura
egokitzea
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
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ahotsa eta jarrera
fisikoa
3. jarduera: Sarreraren
plan orokorra
4. jarduera: Izenkohesioa
5. jarduera: Puntuazioa
6. jarduera:
Antolatzaileak I
7. jarduera:
Antolatzaileak II
8. jarduera. Kalko
okerrak
9. jarduera. Idatzizko
ekintza komunikatiboa
gauzatu
10. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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unibertsitatearen eremuan
ez ezik, herrietan garatzea
ere garrantzitsua dela. Zuk,
zure herrian, aditua zaren
gai baten inguruan hitzaldia
eskaintzeaz gain, eskatu
dizute herrian eskainiko
diren hitzaldi guztien
aurkezpena ere egiteko.
Komunikazio honetan, bi
aukera dauzkazu, beraz:
eskaini zure herriko
hitzaldien aurkezpena edo
zure hitzaldiaren sarrera,
grabatu eta bidali tutoreari.
Egin zure herrian eskainiko
diren arloko hitzaldien
aurkezpen orokorra edo
zuk zeuk eskainiko duzun
hitzaldiaren sarrera.
Unibertsitateak zure arloko
masterra eskaintzen du, eta,
oihartzuna izan dezan,
hitzartuta ditu Euskal
Herriko hainbat
komunikabiderekin lan
batzuk; besteak beste,
irratsaioak, artikuluak,
laburpenak (web-orrian,
egunkarian, irratian...),
hitzaldiak (unibertsitatean,
herrietan... )...

erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da Berria
egunkarirako artikulu
bat idazteko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.
Ahozkoan, ikaslea gai
izango da bere arloko

28. UNIBERTSITATEA ETA MASTERRA
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Artikulua
Iritzia adierazi edo
Hitzaldia
informazioa ematea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Komunikabideak
- Izen-kohesioa
- Plan orokorra
Enuntzaiatzaileenuntziatario
- Ahotsak
harremana:
- Interaktibotasuna
Aditu-herritar
- Modalizazioa
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1. jarduera.
Interaktibotasuna
2. jarduera. Plan
orokorra
3. jarduera:
Modalizazioa
4. jarduera: Izenkohesioa
5. jarduera: Plan
orokorra
6. jarduera: Ahotsak
7. jarduera. Idatzizko

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
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Zeu, unibertsitateko
bekarioa zaren aldetik,
arduratzen zara lan horiek
egiteaz. Gaur, esaterako,
entzun duzu hitzaldi bat
zure arloko gai baten
inguruan, eta eskatu dizute
Berria egunkarirako artikulu
bat idazteko. Nahi duzuna
egin dezakezu: hitzaldiaren
nondik norakoak azaldu,
ideia bat edo beste
komentatu, iritzia eman...
Idatzi artikulu bat Berria
egunkarirako eta eman
entzun duzun hitzaldiaren
berri.
Unibertsitateak zure arloko
masterra eskaintzen du
duela urte batzuk: klaseak,
hitzaldiak, praktikak..., eta
hedapen zabala du
komunikabideetan:
egunkarietan, telebistan,
aldizkari espezializatuetan,
unibertsitateko web-orrian...
Zuk, masterrean, hitzaldia
eman duzu aditua zaren gai
baten inguruan, eta eskatu
dizute hitzaldiaren
laburpena egin dezazun,
Berria telebistarako, guztion

gai orokor baten
gaineko hitzaldia
emateko.

Kultura
erreferentziak:
Euskara
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
- Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
-292-

ekintza komunikatiboa
gauzatu
8. jarduera. Ahozko
ekintza komunikatiboa
gauzatu

horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.

Zarauzko Udal Euskaltegiko Curriculum Proiektua
eskura jartzeko.
Prestatu eta grabatu
unibertsitatean eskaini
duzun hitzaldiaren
laburpena, Berria telebistan
guztion eskura jartzeko.
Asko dira jaien inguruko gai
polemikoak gure gizartean:
animalien erabilera,
alkohola, txosnak,
emakumeen presentzia... Eta
zure arloan ere izango
duzue polemika sortzen
duenik.
Erakunde batekoek eskatu
dizute gai polemiko baten
inguruan iritzia emateko; ez
dizute lan makala jarri, izan
ere, jakinaren gainean
baitzaude erakunde
horretakoak ez datozela bat
zure iritziekin. Helburua
izango da gaiaren gaineko
iritzia ematea eta
konbentzitzea.
Idatzi hitzaldia gai
polemiko baten inguruan.
Helburua da, entzuleak
beste iritzi batekoak izanik
ere, zureak argudiatu eta
konbentzitzen saiatzea.

berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da gai
polemiko baten
inguruan hitzaldia
idaztzi eta emateko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

.

29. FESTARIK EZ!
Testu-generoa:
Testuingurua
Xedea:
Hitzaldia
Iritzia adierazi eta
Irratsaioa
konbentzitzea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Komunikabideak
- Plan orokorra
- Gaitik kanpoko
Enuntzaiatzaileenuntziatario
estrategiak
harremana:
- Sekuentziak
Ikasle-komunikabide
- Interaktibotasuna
- Ahotsak
- Ahozkorako
estrategiak
Kultura
erreferentziak:
Festak
Gizarte-zerbitzuak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
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Autoebaluazioa
1. jarduera. Nolako
testuingurua, halako
plan orokorra (1)
2. jarduera. Testuereduaren plan
orokorra (2)
3. jarduera:
Interaktibotasuna
4. jarduera:
Sekuentziak
5. jarduera: Ahotsak
6. jarduera: Ahozko
jarduna idazten (1)
7. jarduera: Ahozko
jarduna idazten (2)
8. jarduera. Idazmena
9. jarduera.
Mintzamena

Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Erakunde batekoek eskatu
dizute gai polemiko baten
inguruan iritzia emateko;
jakinaren gainean zaude
erakunde horretakoak zure
iritziekin bat datozela.
Beraz, helburua izango da
gaiaren gaineko iritzia
ematea eta informatzea.
Prestatu hitzaldia gai
polemiko baten inguruan,
helburua iritzia ematea eta
informatzea dela.

Aspaldian duzu buruan gai
bati buruzko iritzia
idaztea. Pentsatu eta egin:

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da Argia

ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
- Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
30. JENDAURREAN HIZLARI
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Iritzi-artikulua
Iritzia adieraztea
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1. jarduera. Gaia
2. jarduera. Ideiabilketa

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
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saiatu zara testu
erakargarria idazten, eta,
horretarako, besteak beste,
erabaki duzu gaitik kanpoko
argudioak erabiltzea.
Behin artikulua idatzi
ondoren, pentsatu duzu
Argia aldizkarira bidaltzea,
argitaratu dezaten.
Horretarako, mezu bat
bidali diozu Argiako
arduradunari, eta bertan
eman diozu atxikita bidali
diozun artikuluaren berri:
zer idatzi duzun, zergatik
den interesekoa artikulua
argitaratzea eta abar.
Idatzi iritzi-artikulua
Argia aldizkarian
argitaratzeko, eta bidali
mezua Argiako
arduradunari; bertan,
eman idatzi duzun
artikuluaren berri, eskatu
eta konbentzitu
aldizkarian argitaratzeko.
Aspaldian buruan zenuen
gai bati buruzko iritzia
idatzi zenuen, eta, mezu
baten bidez, Argiako
arduradunari eskatu
zenion zuk idatzitako

aldizkarirako iritziartikulua idazteko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Ahozkoan, ikaslea gai
izango da gai orokor
baten gaineko iritzia
azaltzeko.

Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditukomunikabideetako
arduradunak
Aditu-herritar

Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Gaia
- Ideia-bilketa
- Plan orokorra
- Gaitik kanpoko
argudioak
- Ahozkorako
estrategiak
Kultura
erreferentziak:
Erlijioa
Gertakariak
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
- Helburua lortzeko
eskema argi eta
eraginkorra
gauzatzea.
- Irakurtzeko testuak
markatzearen
abantailez jabetzea.
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3. jarduera: Elefanteak
ehizatzen
4. jarduera: Argudioak
inguratzen. Teoria
5. jarduera: Ironia
6. jarduera: “Kristobal
Kolon, ospitalean”
7. jarduera: Saiakera
8. jarduera. Bigarren
saiakera
9. jarduera. Ahozko
jarduna esaten
10. jarduera. Idazmena
11. jarduera.
Mintzamena

unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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artikulua argitaratzeko.
Erantzunik jaso ez
duzunez, erabaki duzu
telefonoz deitzea eta
zuzenean iritzi
artikuluaren berri ematea:
azaldu zergatik deitzen
diozun, eman bidali zenion
artikuluaren berri eta
konbentzitu argitaratzeko.
Zorionak! Behin zurekin
hitz eginda, arduradunak
interesgarria iritzi dio zure
artikuluari, baina ez
Argiarako, irratirako
baizik; eta eskatu dizu
artikulu bera prestatzeko,
Euskadi Irratian,
arratsaldeko saioan, ahots
gora irakurtzeko.
Bi egiteko dituzu
komunikazioan:
- Hitz egin Argiako
arduradunarekin telefonoz,
eman zuk idatzitako
artikuluaren berri eta
konbentzitu argitaratzeko.
- Irakurri iritzi-artikulua,
grabatu, eta bidali Euskadi
Irratira arratsaldeko saioan
emititzeko.
Irratian eskatu dizute

- Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.

Unitatea

31. EGIDAZU KASU
Testuingurua
Testu-generoa:
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1. Azalpen-testuen

Autoebaluazioa
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interes orokorreko gai
baten inguruko azalpenak
eta aholkuak emateko. 10
minutu inguruko saioa
izango da, eta kazetariaren
laguntzaz jardungo duzu.
Aurreikusi zer kezka izan
ditzaketen entzuleek, eta
zer azalpen eta aholku
eman diezazkiekezun. Zuk
erabaki behar duzu zeri
buruz hitz egin nahi duzun
eta azalpena nola egituratu
nahi duzun. Kazetariak
zuk erabakitakoari
jarraituko dio. Kontuan
izan aditu moduan hitz
egingo duzula, baina
naturaltasunez eta garbi,
entzule ez-adituek ondo
ulertzeko moduan.
Presta ezazu idatziz irratian
azalduko duzuna.
Gidoia prestatu ondoren,
gidoi horretan oinarrituta
inprobisatuko duzu, aurrez
prestatu gabeko lotura
eman, unean bertan
bururatutako ideiaren bat
erantsi…

amaitutakoan, ikaslea
gai izango da
irratirako interes
orokorreko gai baten
inguruko azalpenak
eta aholkuak idazteko
eta esateko, baita
irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

Xedea:
Azalpenak eta
aholkuak ematea
Esparrua:
Komunikabideak
Enuntzaiatzaileenuntziatario
harremana:
Aditu-herritar

Azalpen-artikulua
Irratsaioa
Edukiak:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
- Azalpen-testuen plan
orokorra
- Ahozko azalpenen
ezaugarriak:
ulergarritasuna, sintaxi
sinplea, zuzentasuna
- Testu-sekuentziak:
azalpena, preskripzioa eta
kontaketa
- Interaktibotasuna
- Ahotsak
- Modalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Harremanak
Osasuna
Teknologia
Garraioa
Helduen
euskalduntzea
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
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plan orokorra
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
- Aztertu egitura eta
ideiak kateatzeko
moldea; kazetariaren
papera
- Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
2. Ahozko azalpenen
ezaugarriak
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
- Testua ulergarriago
egiteko estrategiak
testuan: birformulatzea,
sinonimia, adibideak,
erredundantzia…
- Entzundakoaren
ahozko azalpena egin
ulergarritasunestrategiak erabilizAntolatzaileak aztertu:
birformulatzekoak,
informazioa
egituratzekoak,
ondorioa
adieraztekoak.

Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
- Ahozko diskurtsoak
prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
‐Azalpenak modu
argian emateko
baliabideak.
- Errepikapenak
saihesteko estrategiak.
- Diskurtsoa entzuleen
ezaugarrietara
egokitzeko
estrategiak.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
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- Antolatzaileak
ordezkatzeko eta
aberasteko
proposamenak
- “Gero”ren erabilera
okerra aztertu eta
ordezkatzeko
proposamenak egin
- Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
3. Sekuentziak
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
- Sekuentziak eta
funtzioak aztertu
- Preskripziosekuentzieten
erabiltzen diren
egiturak aztertu
- Azalpenak testu
ereduan betetzen duen
funtzioaz hausnartu
- Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
4. Interaktibotasuna
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
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praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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- Aztertu eta alderatu
- Interaktibo bihurtu.
Alderatu, eta
helburuaren arabera
egokiena aukeratu
- Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
5. Ahots
enuntziatzaileak
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
- Ahotsak eta funtzioak
aztertu
- Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
6. Modalizazioa
- Gogoratu
- Hausnartzeko
galderak
- Testuak aztertu
- Bi testutako
modalizazioa aztertu
eta alderatu
v Erabakiak hartu
- Hausnartzeko
galderak
7. Ahozko ekintza
komunikatiboa
- Idatziz prestatu
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- Testu osoa edo gidoia
erabiltzeaz hausnartu
- Testuinguruaz, plan
orokorraz eta
estrategiaz hausnartu
- Gidoia prestatu eta
ebaluatu
- Ekintza
komunikatiboa
gauzatu
- Hartutako erabakiak
gogoratu
- Komunikazioa
gauzatu eta ebaluatu
Erakunde bateko kidea zara
eta bertatik deitu dizute,
taldearen urteurrena delaeta, hitzaldia emateko
herriko kultura-etxean. Zure
aurkezpenaren xedea izango
da erakundearen ibilbidea
azaltzea, erakundea
goraipatzea eta eskerrak
ematea. 10 minutu inguruko
saioa izango da. Zuk erabaki
behar duzu zer esan nahi
duzun eta azalpena nola
egituratu eta gauzatu nahi
duzun.
Presta ezazu idatziz
hitzaldian azalduko
duzuna.

Unitatea
amaitutakoan, ikaslea
gai izango da ahoz eta
idatziz erakunde baten
ibilbidea azaldu eta
goraipatzeko eta
eskerrak emateko,
baita irakurri eta
entzundakoak
ulertzeko ere.

.

32. LETRAZ LETRA
Testuingurua
Testu-generoa:
Xedea:
Azapen-artikulua
Azalpenak eman eta
Hitzaldia
esker ona adieraztea
Edukiak:
Esparrua:
Adierazpide testual eta
linguistikoak:
Herria
- Azalpen-testuen plan
orokorra
Enuntzaiatzaileenuntziatario
- Ahozko azalpenen
harremana:
ezaugarriak:
Herritar-herritar
ulergarritasuna, sintaxi
sinplea, zuzentasuna
- Testu-sekuentziak:
azalpena, preskripzioa eta
kontaketa
- Interaktibotasuna
- Ahotsak
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1. Testuingurua
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
2. Plan orokorra
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
3. Sekuentziak
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
4. Interaktibotasuna
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
5. Modalizazioa
- Gogoan izan

Autoebaluazioa
Ikaslearen karpeta:
unitatearen amaierako
ekintza
komunikatiboaren
azken ekoizpena,
ahozkoa edo idatzizkoa
baloratu eta
komentatzen du
irakasleak eta ikasleak
zuzendu ondoren,
horren feecbacka
jasotzen du. Ekoizpena
eta horren prozesu
guztia ikaslearen
karpetan jasotzen da.
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Gidoia prestatu ondoren,
gidoi horretan oinarrituta
bat-batean arituko zara,
aurrez prestatu gabeko
lotura eman, unean bertan
bururatutako ideiaren bat
erantsi…

- Modalizazioa
Kultura
erreferentziak:
Kirola
Erlijioa
Etxebizitza
Harremanak sexuen
artean
Helduen
euskalduntzea
Komunikazio eta
ikasestrategiak:
-Ikasi beharrekoarekin
zerikusia duten
ahozko eta idatzizko
ereduei erreparatzea.
-Eredu horietan
erreparatzea, era
berean, behar diren
datuei.
-Interaktibotasunaren
eragina testuan.
- Ahotsenuntziatzaileak
estrategikoki
baliatzea.
-Sekuentziek
komunikatzeko
orduan duten
eraginaz jabetzea.
- Ahozko diskurtsoak
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- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
6. Ahozko diskurtsoa
nola prestatu
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
7. Ahozko
komunikazioa
prestatzeko estrategiak
- Gogoan izan
- Testuak aztertu
- Pentsatu eta erabaki
8. Ahozko ekintza
komunikatiboa
- Prestatu
- Gauzatu
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prestatzeko moduak
aztertzea eta lantzea.
-Modu estrategikoan,
xedea lortze aldera,
testua modalizatzea.
‐Azalpenak modu
argian emateko
baliabideak.
- Beharrezko diren
hizkuntza-baliabideei
erreparatu eta horiek
praktikan jartzea.
- Testua zuzendu eta
berridaztea zailtasunak
gainditzeko ahaleginean.
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6- LEHENETSITAKO IKASTEREDUAK
Autoikaskuntza vs aurrez aurreko eskolak
Zarauzko Udal Euskaltegian autoikaskuntza-ikastaroak eta aurrez aurrekoak eskaintzen
ditugu, eta, zalantzarik gabe, bi ereduak ditugu beharrezko. Azken bost urteetan, batez
beste, ikasleen %55ek aukeratu du astean hainbat aldiz klasera joan gabe ikastea. Horrek
pentsarazten digu beharrezkoa zela gure euskaltegiak zerbitzu hori ere eskaintzea. Gero eta
kezkagarriagoa zen gizartearen bizimodu-aldaketak euskaltegian eragiten zuen matrikulajaitsiera. Gero eta ikasle gutxiago matrikulatzen zitzaigun, eta bistakoa zen alferrik ari
ginela egunero euskaltegira etortzeko eskatzen horretarako astirik ez zuen herritarrari.
Aurrez aurreko moduluak bakarrik eskainita, ezinezkoa zen gaur egungo beharrei
erantzutea. Horrek animatu gintuen autoikaskuntza-sistema martxan jartzera. Lehenengo
urteetan, ikasleek teknologia berriei beldurra zieten eta askok ordenagailua erabiltzeko
arazoak zituzten; urte gutxian, ordea, izugarrizko aldaketa sumatu dugu. Gizartean, oro
har, teknologia berrien erabiltzaile-kopuruak nabarmen egin du gora eta euskaltegian ere,
gaur egun, ordenagailua erabili behar izatea ez da oztopo, ez goi-mailako ikasketak
dituztenen artean, ezta ikasketa-maila baxua dutenen artean ere.
Asko dira, gure iritziz, on line ikastearen abantailak. Alde batetik, astean hiruzpalau
egunetan eta ordu jakin batean euskaltegira etorri gabe jarduteko aukera eskaintzen du, eta
horrek aurrez aurreko eskoletara etorriko ez liratekeen asko animatzen ditu euskara
ikastera. Autoikaskuntza martxan jarri aurretik, euskara ikasi nahi zuen jende asko utzi
behar izaten genuen kalean. Maila jakin batean aurrez aurreko taldea osatzeko behar den
ikasle kopurua matrikulatzen ez bada, talderik gabe geratzen da izena eman duen ikaslegai
asko. Jende hori, lehen, euskara ikasi ezinik geratzen zen edo, zorterik izanez gero, beste
euskaltegiren batean sartzea lortzen zuen; orain, aldiz, talderik gabe geratutakoari bakarrik
jarduteko aukera eskaintzen diogu, eta jende gehienak nahiago izaten du tutorearen
laguntzaz etxean ikasten hasi, ez matrikulatu baino. Gainera, askotan, lana dela eta, aurrez
aurre hasitako ikasle batzuk ezin izaten dute jarraitu, eta autoikaskuntza izateak
ahalbidetzen du prozesua ez etetea.
Beste abantailetako bat pertsonalizazioa da. Idazlanen zuzenketek eta tutoretzetan nahiz
mintzasaioetan egiten den lanak etengabeko ebaluazioa egitea ahalbidetzen dute. Tutoreak
ikasle bakoitzaren diagnosi zehatza egin dezake eta haren beharrei hobeto erantzun.
Momentuoro aukera dago egokiena zer den erabakitzeko eta ikaslearen beharretara
egokitzeko; aurrez aurreko eskoletan baino hobeto. Gainera, tutoretzetan ikasleari
ikasprozesuaz hausnarrarazten zaio; horrek ikaslearen autonomia indartzen du eta,
ondorioz, ikasprozesua errazten.
Euskaltegiko ikasleen emaitzak, orokorrean, onak izaten dira, eta antzekoak aurrez aurre
eta autoikaskuntzan. Salbuespenak salbuespen, asistentzia oneko ikasleak izaten ditugu,
eta %90 ingurukoa izaten da autoikaskuntzan, eta %80 ingurukoa, aurrez aurre.
Birmatrikulatutako ikasleen kopurua ere handixeagoa da autoikaskuntzan (%40 inguru)
aurrez aurre baino (%30 inguru). Baja kopurua asko alda daiteke urtetik urtera, baina
orokorrean txikiagoa izaten da autoikaskuntzan. Horrek guztiak adierazten digu sistema
malguagoa izanik, hobeto egokitzen dela ikasleen beharretara.
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Dena dela, ezin ukatu bakarka ikasteak ez duela ikasle guztientzat balio. Izan ere, kontuan
izan behar da komenigarria dela —edo agian, beharrezkoa esan beharko genuke—
konstantea, saiatua eta disziplinatua izatea. Ezaugarri horiek ez dituenak nekez lortzen du
aurrera egitea.
Gainera, ikasleak nahiko autonomoa izan behar du; zenbat eta autonomoagoa izan, orduan
eta hobeto. Bere ikasprozesuaren ardura hartu behar du, eta hori, tamalez, kosta egiten zaio
askori. Euskaltegian ikasle helduak ditugu, eta gehienek ezagutu duten irakaskuntzaereduan irakasleak zuen guztiaren ardura. Berak hartzen zituen erabakiak, eta ikasleak
irakasleak agindutakoa bete baino ez zuen egin behar; irakasleak agindutakoan, gainera, ez
berak erabakitakoan. Bakarrik ikasten ari den ikasleak erabakiak hartu behar ditu, eta
ikasprozesuaren ardura bere gain geratzen dela ikusita, beldurtu egin daiteke.
Horrelakoentzat etxean bakarrik jardutea baino erosoagoa da aurrez aurreko eskoletara
joatea; emaitzak, ordea, berdinak izango dira, segur aski, aurrez aurrekoetan ere lan egin
behar izaten baita, eta ikasprozesuaren ardura hartu, dena besteen esku utzi gabe.
Esan beharra dago batzuek besteek baino ezinbestekoago dutela ikaskideen arteko
elkarreragina. Batzuk etxean Internet bidez ikasten oso bakarrik sentitzen dira eta nahiago
izaten dute besteekin taldean aritu. On line ikastaroetan foroen bidez eta mintzasaioen
bidez lortzen da elkarreragin hori, baina batzuentzat ez da nahikoa izaten.

Irizpide didaktikoak: aurrez aurre eta autoikaskuntzan
Gaitasun komunikatiboa helburu
Komunikazioa da, gure ustez, hizkuntzaren ikaskuntza-irakaskuntzaren ardatz, eta,
ondorioz, ikasleak gaitasun komunikatiboa lortzea dugu helburu, trebetasun hartzaile zein
sortzaileetan.
Helburua ez da ikasleak hitzak ikastea edo esaldi zuzenak egiteko gai izatea. Hori ere ikasi
behar du, bai, baina helburu nagusia da ikasleak hizkuntza testuinguru sozialetan
erabiltzen ikastea. Ikasleak egoera jakinetan ahalik eta modu egokienean komunikatzeko
estrategiak landu behar ditu. Hizkuntz formen esanahi sozialaz konturatu behar du, eta
egoeraren arabera hizketa aldatzeko gaitasuna lortu behar du. Izan ere, ezin da ahaztu
komunikatzerakoan ezinbestekoa dela kontuan izatea zein roletan ari garen, nori ari
gatzaizkion, zertarako ari garen eta zein erabilera-esparrutan (lagunartean, ezezagunekin,
lanean…).
Ekintza komunikatiboak eta testuak
Planteamendu komunikatiboak ekintza komunikatiboak ditu ardatz, hau da,
hizkuntzarekin egiten dugun oro; adibidez, geure burua aurkeztu, informazioa eskatu, zer
nahi dugun adierazi, zer gertatu zaigun kontatu, aginduak eman, iritzia eman, besteak
konbentzitzen saiatu… Horiek guztiak ekintza komunikatiboak dira. Horixe ikasi behar du
ikasleak: ekintza komunikatiboak burutzen; edo beste modu batean esanda, hizkuntzarekin
gauzak egiten.
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Eta ekintza horiek testuen bidez gauzatzen direnez, ikasleak testuak ulertzen eta sortzen
ikasi behar du; testu zuzen eta egokiak, gramatikalki zuzenak izateaz gain, testuingurua
osatzen duten elementu guztiak kontuan hartzen dituztenak: enuntziatzailearen rola,
enuntziatarioa, xedea, testu-generoa eta erabilera-esparrua. Horretarako, eredu izango
zaizkion testuak jartzen ditugu ikaslearen eskura; idatziak zein ahozkoak. Eta, horretaz
gain, testuak sortzeko aukerak ere eskaintzen dizkiogu; hau da, testuen bitartez ahozko
zein idatzizko ekintza komunikatiboak burutzeko aukerak.
Hizkuntza erabiltzea beharrezko
Ikasleak, komunikatzen ikasiko badu, hizkuntza erabili egin behar du, probatu, hanka
sartu, hanka-sartzeen zergatiak aztertu… Ikaslea ingurukoekin aritzen da ekintza
komunikatiboak burutzen, batez ere ikaskideekin eta irakaslearekin edo tutorearekin. Gure
autoikaskuntza-sistema ezagutzen ez duten askok uste dute mota horretako kurtsoek ez
dutela eskaintzen ahozko komunikazioa lantzeko aukerarik, baina oker daude. Ikastaro
horietan hizkuntzaren erabilera posible egiten dute mintzasaioek, tutoretzek, foroek, posta
elektronikoak eta etxean egin beharreko gainerako lanek. Mintzasaioek eta tutoretzek
ahozko komunikazioa ahalbidetzen dute; foroek eta posta elektronikoak, idatzizkoa; etxeko
lanek ere, batez ere, idatzizkoa.
Hizkuntza erabiltzean, ikasleak bere esperientzia eta ingurukoena baliatzen du; berak
ateratako ondorioetatik eta ingurukoen aholkuetatik ikasten du. Ikasleak ikas-prozesuan
jarrera aktiboa izan behar du, eta prozesuaz kontziente izan. Informazio berri bakoitzak
etengabeko adimen-jarduerak egitea eskatzen dio, eta horrek aldez aurretik eraikita zeukan
eskema linguistikoa aldarazten dio: lehen zekiena kolokan jartzen da, eta, ondoren, eskema
berri bat sortzen du. Akatsak egiten ditu, baina horrek ez du esan nahi ikasten ari ez denik;
erroreak prozesuaren urrats bat baino ez dira.
Zalantzarik gabe, ikasprozesua arrakastatsuagoa izaten da ikaslea bere ikasprozesuaz
jabetzen den heinean eta, batez ere, bere ikaskuntza-estrategiak aktibatzearen ondorioz,
autonomoago bihurtzen denean.
Motibazioa
Urteetan hizkuntza izan da irakaskuntzaren planteamenduaren ardatza; orain, ordea,
ikaslea da ardatz nagusia. Gauza jakina da ikasleak ez duela irakasleak irakatsitakoa
ezinbestean ikasten, ezta irakatsitako hurrenkeran ikasten ere. Ikaslearen izaerak,
helburuek, aurrezagutzek, jarrerek, ikasketa-mailak eta beste hainbat faktorek
baldintzatzen dute ikas-prozesua eta, ondorioz, ezinbestekoa da horiek guztiak kontuan
hartzea.
Ikasteko, ezinbestekoa da ikaslearen motibazioa; eta garrantzitsua da ikasprozesuan ikaslea
nola sentitzen den jakitea. Ezin dugu ahaztu larritasunak, ziurtasun ezak eta beste hainbat
faktorek motibazioan eragin dezaketela, eta, ondorioz, ezinbestekoa da kontuan hartzea
ikasleak izan ditzakeen arazo horiek guztiak ere.
Hona hemen ikaslearen motibazioa piztu nahian hartzen ditugun zenbait neurri:
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a. Ikaslearen aurrezagutzetatik abiatzen gara.
b. Eduki berri logiko eta koherenteak eskaintzen saiatzen gara, ikasleak ondo uler
ditzan eta eginak dituen ezagutza-eskemetan integra ditzan.
c. Jardueraren helburua zein den adierazten diogu ikasleari.
d. Jarduera erakargarri eta esanguratsuak eskaintzen saiatzen gara.
e. Jarduera zailegiak ez eginarazten saiatzen gara; jarduerak, normalean, ikasleak bere
mailaren arabera egoki egiteko modukoak izaten dira.
f. Tutoretzek aukera paregabea eskaintzen digute ikaslearen sentimenduak
ezagutzeko eta ikasleari aurrera egiteko indarra emateko.

Gure autoikaskuntza-moduluei buruzko zehaztasunak
EuskaraOn (http://euskaraon.net)
Gure webgunea Moodle plataforma birtualean instalatua dago. Moodle Internet bidezko
ikastaroak sortu eta kudeatzeko programa-multzoa da, eta foroak, inkestak, wikiak,
zereginak eta beste hainbat jarduera sortzeko aukera eskaintzen du.
EuskaraOnen dauzkagu autoikasuntza-ikastaroetan erabiltzen ditugun baliabide
garrantzitsuenak: ahozko eta idatzizko komunikazioetarako proposamenak; gaitasun
komunikatiboa eta linguistikoa lantzeko unitateak; EuskaraOnetik kanpo dauden
baliabideetarako estekak; foroak, etab.
EuskaraOnen horrela dauzkagu sailkatuta ikastaroak:
BEHE-MAILA
(A1 eta A2)
4 ikastarotan
banatuta: hontzak,
ahateak, loroak eta
urretxindorrak.

ERDIMAILA
(B1)
Ikastaro
bakarra

GOI-MAILA
(B2, C1 eta C2)
4 ikastarotan
banatuta:
B2, C1 eta C2
(IVAPeko 4.HE barne)

IRAKASLEAK
Irakasle-bileretako
aktak, egutegia,
agendak, prestatu
beharreko langaien
zerrenda, kontrolfitxak…

Udan ikastaro bat gehiago izaten dugu: udako ikastaroa.
A1 eta A2 mailetako unitateak, C2koak eta 4. hizkuntza-eskakizunetakoak oso-osorik
ikusten dira ikasturte hasieratik, eta ikaslea bere mailari dagokion lekutik edo aurreko
urtean utzi zuen puntutik hasten da unitateak egiten.
B1, B2 eta C1 lantzeko material gehiena ikasturtean zehar pixkanaka eransten joaten gara.
Ostiraletan, hurrengo astean landuko dugun gaia jartzen dugu: inkesta, foroa, ahozko zein
idatzizko ekintza komunikatiboak eta horiek ahalik eta modu eraginkorrenean gauzatu
ahal izateko unitateak.
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Baina B1, B2 eta C1 lantzeko ikastaroetan badira beti bistan egoten diren tresnak ere:
“Laguntza” izeneko foroa, ikasleei EuskaraOn erabiltzen irakasteko edo beste edozein
zalantza argitzeko; “Ikasleen txokoa” deritzogun foroa, ikasleek nahi dutenari buruz
idazteko; “Liburuen txokoa”, ikasle eta irakasleok irakurritako liburuei buruzko iruzkinak
egiteko; “Ariketa-bankua”, urtetan aurrez aurreko ikastaroetan erabili izan ditugun ariketa
analitikoak, digitalizatuta; beste webgune batzuetarako ariketak; Bogan eta beste leku
batzuetan sartzeko estekak, etab.
Goian aipatu bezala, Boga EuskaraOnetik kanpo dago, HABEren Ikasten plataforman, baina
EuskaraOnen dauzkagu bertara sartzeko estekak, bai hasiera-orrian, bai kurtsoetan. Euskara
on line ikasteko programa interaktiboa da eta askotariko bitartekoak eskaintzen dizkio
ikasleari: entzungaiak, bideoak, ariketak, gramatika-azalpenak… Autoikaskuntza
eskaintzen hasi ginenean, gure beharrak aseko zituelakoan geunden, baina berehala ikusi
genuen ez zetorrela bat gure irizpide didaktikoekin, garai bateko irakaskuntza-eredu ezkomunikatibotik hurbilago baitago planteamendu komunikatibotik baino. Gaitasun
komunikatiboa eskuratzeko oso egokia ez dela iritzita, nahiago izan dugu ikasleei beste
baliabide batzuk eskaini, beraz, Boga osagarri moduan bakarrik erabiltzen dugu, behemailan izan ezik. Maila horretan ikasle guztiek egiten dituzte Bogako ariketak, maila hori
Bogan lantzen diren edukien arabera antolatua dugu eta. Horregatik dago lau ikastarotan
antolatuta, eta horietako bakoitzean Bogako maila batean landutakoa birpasatzeko eta ahoz
eta idatziz erabiltzeko unitateak daude. Erdi-mailan ikasle gutxik erabiltzen du Boga eta
goi-mailan ia inork ez; izan ere, maila horietan ez dago Bogaren eta EuskaraOnen artean
inongo parekotasun eta loturarik.
EuskaraOnez gain, posta elektronikoa ezinbesteko tresna dugu ikasleekin komunikatzeko:
idazlanak, ahozko grabazioak eta zuzenketak elkarri bidaltzeko, zalantzak kontsultatzeko,
tutoretza-orduak aldatzeko edo edozein gertakariren berri emateko.
Ikasleen zereginak
Hiru dira ikasleen betebehar nagusiak: alde batetik, tutorearekin adostutako zereginak egin
behar ditu; bestetik, mailaren arabera, astean behin edo hamabostean behin, tutorearekin
elkartu behar du, ikasprozesua ebaluatzeko eta aurrerantzean nola jarraitu behar duen
erabakitzeko; eta, azkenik, mintzasaioetan parte hartu behar du.
Bakarkako lana etxean egiten dute gehienek, baina euskaltegian ere egin daiteke,
autoikaskuntza-gelan dauzkagun ordenagailuetan. Tutoretzak, normalean, aurrez aurre
egiten dira, baina Skype bidez ere egiten ditugu, ikasleak hala eskatuz gero. Mintzasaioei
dagokienez, ikasleak taldean egiten diren saioetara joaterik ez badu, edo bere mailako
talderik ez baldin badago, mintzamena beste moduren batean lantzen da: tutoretzetan
edota grabaketen bidez.
Horiek dira, oro har, ikasle guztien betebeharrak; baina badira aipatu beharreko ñabardura
batzuk, maila guztietan ez baitugu berdin jarduten:
Behe-mailako ikasleak astean behin etortzen dira tutoretzara, eta, aurretik, hainbat lan egin
behar izaten dituzte: Bogako bi saio eta EuskaraOneko unitate bat, Bogako bi saioei
dagokiena. Ikasleek hurrenkera hori jarraitu behar dute, Bogan bi saiotan landu diren
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edukiak kontuan hartuta sortu baititugu EuskaraOneko unitateak. Horietan ez da ahozko
komunikazio-gaitasuna bakarrik lantzen, baina esan daiteke helburu nagusia hori dela;
izan ere, behe-mailako ikasleek, oro har, ahoz komunikatzeko premia handiagoa sentitzen
dute idatziz komunikatzekoa baino. Jarduera horien bidez, ikasleek ahozko eta idatzizko
testuak lantzen dituzte etxean, eta horiek ulertu ondoren, idatzizko jarduerak egiten
dituzte. Tutoretzetan, Bogan izan dituzten arazoen berri ematen diote tutoreari, eta
zalantzak argitu ondoren, euskaltegira etorri aurretik EuskaraOnen egindako lana oinarri
dutela, ahozko jarduerak egiten dituzte, tutorearen laguntzarekin. Laburbilduz, etxean
gramatika, irakurritakoaren eta entzundakoaren ulermena, eta idatzizko komunikaziogaitasuna lantzen dituzte; tutoretzan, entzumena eta ahozko komunikazio-gaitasuna, batez
ere.
A1eko ikasleek tutorearekin bakarrik jarduten dute; astean ordubete. A2 mailara iritsi arte
ez dira mintzasaioetara etortzen. Mintzasaioetara etortzen hasitakoan, astean bi ordu egiten
dituzte ikasleek euskaltegian: ordubete tutoretzan, tutorearekin bakarrik, eta beste
ordubete mintzasaioan, irakasle batekin eta ikaskideekin. Gainerako lan guztiak bakarrik
egin behar izaten dituzte.
B1, B2 eta C1 mailetako ikasleak hamabostean behin etortzen dira tutoretzara, eta astean
behin mintzasaiora. Tutoretzak ordubetekoak izaten dira eta mintzasaioak bi ordukoak
B1ekoentzat eta ordu eta erdikoak B2 eta C1ekoentzat. Tutoretza baino lehen hainbat lan
egin behar izaten ditu: EuskaraOnen astero jartzen dugun unitatea eta aurretik tutorearekin
adostutakoa.
Astean gai baten inguruan jarduten dugu eta ostiral eguerdian jartzen dugu hurrengo
asteko gaia. Gaiari buruzko aurkezpentxo bat egiten dugu, eta, horrekin batera, lau
jarduera jartzen ditugu:
1. Inkesta. Gaiarekin zerikusia duen zerbaiti buruzko galdera izaten da, eta gaira
hurbiltzeko balio izaten du.
2. Foroa. Ikasleen arteko elkarreragina sustatzearekin batera, gaiari buruzko gogoeta
egiten laguntzen du. Batzuetan, iritzia eman behar izaten dute eta eztabaidatu;
besteetan, adibidez, esperientziaren bat kontatzen dute edo proposamenak egiten
dituzte. Baina foroak badu beste funtzio bat ere: idatzitakoaren feedbacka
bidaltzen dio tutoreak ikasleari eta laguntza ematen dio, idatzitako testua zuzen
dezan eta testua zuzenduta bidal diezaion.
3. Ahozko ekintza komunikatiboa. Askotariko ekintzak izaten dira: informatu, iritzia
eman, eztabaidatu, konbentzitu, planak egin, adostu… Ahozko komunikazioa
mintzasaioan gauzatzen bada ere, aurretik, etxean zerbait prestatu behar izaten
dute ikasleek, gehienetan. Prestatze-lanetarako, normalean, testuak eskaintzen
ditugu, ahozkoak nahiz idatzizkoak, eta testuinguruaren osagaiak ere bai: zein
roletan aritu behar duen, taldekideen rola zein izango den, komunikazioaren
helburua zein den… Batzuetan, testu luzeak jartzen ditugu; besteetan, aipamen
txikiren bat edo galderaren batzuk besterik ez. Testu errealak erabiltzen ditugu eta
ikasleek gauzatu beharreko ekintza komunikatiboaren testu-eredua ere eskaintzen
diegu. Saiatzen gara ahozko ekintza komunikatiboa idatzizko ekintza
komunikatiboa garatzeko egin duten unitatearekin uztartzen. EuskaraOnen ikasle-308-

zerrenda jartzen dugu, eta ikasleak bertan klikatuta ikusten du zer lan esleitu
diogun eta zer bitarteko eskaini diogun zeregina burutzeko.
Mintzasaioetan ikasle bakoitzaren jarduna grabatu eta oharrak hartzen ditugu.
Ondoren, egin duenaren grabaketa bidaltzen diogu ikasleari, klasean egindako
aurkezpena entzun eta autoebaluazioa egin dezan. Ikasleek mintzasaioko
irakasleari zuzenketak bidaltzen dizkiote (idatziz), zuzentasunari dagozkionak ia
beti; egokitasunari dagozkion akatsak mintzasaioan bertan komentatzen dira.
4. Idatzizko ekintza komunikatiboa gauzatzeko unitatea. Ikasleek unitate bat egin
behar izaten dute etxean. Unitate horietan egin beharreko ekintzaren testuingurua
ondo zehazten dugu, ikasleak zer idatzi behar duen ondo jakin dezan: zein
roletatik, nori, norako, zertarako… Testu eredua ere izaten du, baita ahozko eta
idatzizko ulermena, komunikazio zein ikasestrategiak, kultur erreferentziak eta
adierazpide linguistiko eta testualak lantzeko jarduerak ere. Unitate guztien
amaieran, autoebaluaziorako fitxa dute ikasleek, baita idazlana ez diren gainerako
jarduerak zuzentzeko erantzunak ere.
Ikasleek idatzitakoa posta elektronikoz bidaltzen diote tutoreari, hark zuzenketak
egiteko proposamenak egin diezazkien. Ondoren, ikasleek zuzenketak egiten
dituzte eta testua berriro bidaltzen diote tutoreari. Zuzenketa-prozesuan, idatzizko
komunikazioan egindako akatsak zuzentzeko eta ondo erabiltzen ez dituen
egiturak barneratzeko, behar dituzten ariketak ematen dizkiete tutoreek ikasleei.
Gai bakoitzarekin proposatzen ditugun lau atalen artean, ahozko eta idatzizko ekintza
komunikatiboak dira garrantzitsuenak; autoikaskuntza-ikastaroen ardatz direla esan liteke.
Ikasleek unitate bat egin behar dute. Ikasleek unitatearen hasieran argi dute egiteko
sortzaileak zeintzuk izango diren (nahiz eta bata helburua lortzeko jarduera izan unitatean)
eta unitatearen helburua zein den. Izan liteke: idatzizkoa bakarrik; ahozkoa bakarrik; ala
ahozkoa eta idatzizkoa, biak. Ikasle gehienek idazlanak astero egiten dituzte eta
mintzasaioetara ere etortzen dira. Ahoz zein idatziz burutzen dituzten ekintza komunikatibo
horietan ikusten dugu, bai tutoreok, bai ikasleek, euren maila zein den, zein hutsune
dituzten eta berariaz zer landu behar luketen.
Gure ustez, foroek ere idazlanek adinako garrantzia izan behar lukete, baina ikasleei
gehiago kostatzen zaie besteen aurrean testu labur bat idaztea eta benetako komunikazioekintzak gauzatzea, tutoreari bere lanak bidaltzea baino. Zoritxarrez, ikasle askok, ez dute
foroetan parte hartzen, batez ere erdi-mailakoek. Hala ere, idazten ez dutenek ere aitortzen
dute beste ikasleek idatzitakoa irakurtzen dutela, eta hori baliagarria dela
elkarreraginerako, informazioa biltzeko… Baina badakigu bere kasa ikasten dabilen
ikasleak ikasprozesua bere beharretara egokitzeko askatasuna duela; gogoko ez duena
baztertu eta gogoko duena hartzekoa; baliagarria iruditzen ez zaiona alde batera utzi eta
bere ustez baliagarria dena egitekoa askatasuna. Hori da, inondik ere, autoikaskuntzaren
abantaila nagusia.
C2 mailako ikasleak astean behin etortzen dira tutoretzetara. Maila horretan taldekako
mintzasaiorik ez dago eta ahozko gaitasun komunikatiboa grabaketa bidez edota
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tutorearekin lantzen da. Egin beharreko lan guztiak ikasturte hasieratik EuskaraOnen jarrita
egoten dira, eta ikasle bakoitza dagokion puntutik hasten da. Unitate bat egin behar izaten
dute etxean, tutoretzara joaterako. Ahozko eta idatzizko komunikazioa gauzatzeko
egindako testuak posta elektronikoz bidaltzen dizkiote tutoreari, eta hark testuak
zuzentzeko laguntza ematen die, zuzenketak berak egin ditzaten. Gainerako jarduerak
ikasleak laguntzarik gabe zuzentzen ditu, unitateetan bertan baititu erantzunak. Ikastaroen
helburu nagusia gaitasun komunikatiboa lortzea da; hau da, ekintza komunikatibo —
testu— zuzen eta egokiak sortzea. C2ko unitateetan ikasleek testuaren barne-arkitektura
aztertzen dute, hau da, testuetan erabiltzen diren mekanismoak. Horretaz gain, ikasleek
proiektua ere egin behar izaten dute: ekintza komunikatibo bat gauzatzen duen testu zuzen
eta egokia maila jasoan idatzia.
C2 mailako ikasleen artean badira IVAPeko 4.HEko azterketa egin dezaketenak,
administrazioko langileak hain zuzen ere. Horiek C2ko ikastaroa egiten dute, baina
testuaren barne-arkitektura lantzeaz gain, azterketan eskatzen zaizkien komunikazioak,
iritzi-artikulua eta gutuna, jorratzen dira bereziki. Ikasle horietako batzuek proiektua
egiten dute, eta beste batzuek ez.
Irakasleen zereginak
a. Tutoretzak
Ikasleen nortasunak eta autonomia-mailak zerikusi handia dute tutoretzetan egiten den
lanarekin. Ikasle guztiak ezberdinak dira eta, ondorioz, ikasle batekin egiten ditugun
tutoretzek ez dute zerikusirik besteekin egiten ditugunekin. Gehienetan, bi lan egin behar
izaten ditugu: tutore-lana eta irakasle-lana.
Ikasle autonomoak, batez ere, tutore-lana eskatzen du: aholkuak emango dizkion norbait
nahi du; bide zuzenetik dabilen esango diona; hausnarketa egiten eta baliabide eta
estrategia egokiak aukeratzen lagunduko diona; prozesuaren jarraipena egingo duena,
baina erabakirik hartzen ez duena. Ikasle ez-autonomoak, aldiz, irakaslea nahi du alboan:
gramatika-azalpenak eta arazoak gainditzeko ariketa egokiak emango dizkiona, bere ordez
erabakiak hartuko dituena. Baina, ez hori bakarrik; ikasle ez-autonomoak, autonomoak
bezala, orientatuko eta motibatuko duen tutorea ere behar du.
Ikaslearen mailak ere asko baldintzatzen ditu tutoretzak. Behe-mailako ikaslearekin Bogan
zer egin duen begiratzen dugu eta ulertu ez duena azaldu; eta, batez ere, ahozko
komunikazio-gaitasuna lantzen laguntzen diogu, aste horretan etxean egin duen
EuskaraOneko unitatea ahoz eginez. Erdi- eta goi-mailetako ikasleekin zalantzak argitzen
ditugu; ahozko komunikazio-gaitasuna lantzeko jarduerak egiten ditugu; idazlanak
zuzendu; gramatika-azalpenak eman; unitatean izandako zailtasunak aztertu… ikaslearen
eta egin duen lanaren arabera. Erdi-mailako ikasleekin denbora gehiago eskaintzen diogu
ahozko komunikazioaren lanketari; goi-mailetan, berriz, idazlanen zuzenketari eta ikasleak
behar badu, ahozkoari ere bai.
Lan-antolamenduari dagokionez, autoikaskuntza-sistemaren ezaugarri nagusia mailaaniztasuna da. Aurrez aurreko eskolak ematen ditugunean, normalean, maila jakin bateko
— edo gutxi batzuetako— ikasleekin bakarrik jarduten dugu; autoikaskuntzan, aldiz, maila
guztietako ikasleak izaten ditugu. Salbuespena C2 mailako ikasleak izaten dira; horiek 4.
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mailarako gaikuntza-ikastaroa egin duten irakasleek bakarrik har ditzakete eta.
Autoikaskuntza-ikastaroetako jarduna tutore-irakasleon eta ikasleen ordutegia kontuan
hartuta moldatzen dugu eta gure agendak osatzea ez da batere erraza izaten. Ikasle
bakoitzak eskatutako ordutegia kontuan izaten dugu eta, ondorioz, ikasleen mailari baino
gehiago begiratu behar izaten diogu ikasleei eskaintzeko ditugun orduei.
Azkenik, bada tutoretzetan egin behar izaten dugun beste lan bat ere: ikasleen kontrol-fitxa
bete. Horrela, ikasle bakoitzaren ikasprozesuaren jarraipen zehatza egiten dugu. Hori egin
ezean, zaila izaten da ikasle guztien ikasprozesua zehatz-mehatz gogoratzea. Gainera, datu
horiek baliagarriak izaten dira tutore batek beste baten ikaslea hartzen duenean. Kontrolfitxa horretan honako jasotzen dugu: tutoretza batetik bestera euskara ikasten emandako
denbora. Bogako orduak programak berak erregistratzen ditu, eta horiek kurtso amaieran
jasotzen ditugu fitxan; mintzasaio eta tutoretzetako asistentzia; prozesuaren jarraipena
egiteko baliagarria den edozein xehetasun: zer lan egin behar duen hurrengo tutoretzarako,
zer egin duen, zer zailtasun izan dituen, ikasleak zer lortu nahi duen…
b. Zuzenketak
Tutore-irakasleok ikasleen ahozko eta idatzizko komunikazio-ekintzak bakarrik zuzentzen
ditugu: idazlanak eta ahozko azalpenak. Ikasleak egiten dituen gainerako ariketa guztiek
zuzenketak izaten dituzte eta guk ez ditugu zuzendu behar izaten. Behe-mailan ez dugu,
tutoretzetatik kanpo, ia zuzenketa-lanik egin behar izaten; izatekotan, Bogako idatzizko
ariketaren bat edo beste. Mailetan gora egin ahala, ordea, testu gehiago zuzendu behar
izaten ditugu eta goi-mailetan zuzenketei denbora dezente eskaini behar izaten diegu.
Zuzenketak egitean, gramatikari ez ezik, egokitasunari ere erreparatzen diogu. Ikasleak
sortutako testuak gramatikalki zuzena izateaz gain, egokia izan behar du, testuinguruaren
osagai guztiak kontuan hartzen dituena; horrez gain, koherentea, ondo lotua eta aberatsa
ere izan behar du. Ikasleei eskatutakoa euren mailaren araberakoa izaten da, jakina.
Goi-mailako ikasleei idazten duen guztia zuzentzen diegu: emailak, foroetan idatzitako
mezuak eta idazlanak. Behe- eta erdi-mailan ez dugu dena zuzentzen. Tutoreak
erabakitzen du zer zuzendu eta zer ez. Baina zuzendu hitza ez da, agian, hitzik egokiena;
izan ere, ikasleak arduratzen dira zuzenketak egiteaz. Guk ikasleen testuei iruzkinak
eransten dizkiegu, eta laguntza eskaintzen diegu, ikasleek, euren kasa, testua zuzen
dezaten: batzuetan, ohar txiki bat nahikoa izaten da; beste batzuetan, gramatika-azalpena
eta ariketak bidali behar izaten dizkiegu, edo non kontsulta dezaketen adierazi. Ondoren,
ikasleek testua zuzenduta bidaltzen digute eta erabat zuzenduta ez baldin badago, berriro
ere oharrekin bidaltzen diegu. Horrela, erabat zuzendu arte. Oharrak eransteko,
Microsoften Word eta Open OfficenWriter testu-prozesadoreek horretarako dituzten
tresnak baliatzen ditugu.
c. Mintzasaioak
Tutoreok mintzatalderen baten ardura ere izaten dugu. Ez gara izaten gure
mintzataldeetako ikasle guztien tutore; beste tutoreen ikasleak ere izaten ditugu, taldeak ez
baititugu tutoreen arabera sortzen, ikasleen ordutegiaren arabera baizik.
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Goi-mailako mintzasaioetan egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, jarioa, aberastasuna
zein zuzentasuna hartzen ditugu kontuan. Ikasleen ahozko azalpenak grabatu egiten
ditugu eta, ondoren, ikasle bakoitzari bere azalpenaren grabaketa bidaltzen diogu, entzun
eta zuzenketak egin ditzan (gaizki egindakoa idatzi eta nola esan behar zuen adierazi).
Ikasleek zuzenketak mintzataldearen ardura duen irakasleari bidaltzen dizkiote,
iradokizunak egin diezazkien —tutoreak idazlanekin egiten duen moduan—, hark baitaki,
eta ez tutoreak, ikasleak saioan nola jardun duen. Erdi-mailako taldeetan zuzentasunari ez
zaio hainbesteko garrantzirik ematen. Bestalde, ikasleren batek, mintzasaioez aparte,
grabaketak egin behar dituela erabakiz gero, grabaketa horiek tutoreak zuzentzen ditu.

7-IKASMATERIALEN ETA IRAKASMATERIALEN
HAUEK AUKERATZEKO IRIZPIDEAK.

PROPOSAMENA

ETA

Jardun didaktikoaren antolaketa: unitateak
Materiala sortzen ahalegin handia egiten dugu gure euskaltegian. Hain zuzen ere, hainbat
irakaslek C2 mailako gaikuntza-ikastaroa egin izanak eta maila hori eskaintzeko materiala
sortu beharrak ekarri zuen ekintza komunikatiboa izatea gure jardunaren ardatz. Geroztik,
saiatu gara autoikaskuntzan eta aurrez aurre erabiltzen ditugun unitateak geure egin
ditugun HEOCaren ildo metodologikoen arabera egiten. Unitateak sortzen ari gara, C2
mailatik hasi eta beherantz. Une honetan B1, B2, C1 eta C2 mailetakoak ditugu HEOCak
zehaztutakoaren arabera eginda, eta datozen urteetako erronka izango da A1 eta A2koak
ere eredu horretara ekartzea. Sortutako materiala irakasle guztiek darabilgu eta guztion
erantzukizuna da hori etengabe hobetzea. Irakasle guztiok arduratzen gara materiala
sortzeaz. Denon artean erabakitzen dugu nori zer dagokion, ahalik eta ondoen
koordinatzen saiatzen gara eta lanari ahalik eta etekin handiena ateratzen diogu. Gainera,
adostutako irizpideak ezarri ditugu materiala sortu eta eguneratzeko.
Ikastunitateak sortzeko eta eguneratzeko irizpideak
Gure unitateak sortzeko eta eguneratzeko irizpideak bat datoz euskaltegiak hobetsitako
aukera metodologikoekin, eta bat egiten dute HEOCak ezartzen dituenekin. Curriculum
honen 3. puntuan zehaztu ditugunez, ez ditugu berriro errepikatuko. Irizpideok 2016ko
uztailean HABEk eskainitako HEOCaren ildo metodologikoei jarraikiz ikasmaterialak sortzen
ikastaroan ikasitakoa dute oinarri, euskaltegiko irakasle askok egin baikenuen ikastaro
hori, eta ondoren horren lanketa egin dugu euskaltegian.
a. Egitura
Ikastunitateak badu logika didaktiko bat, ez da loturarik gabeko arretagunez eta helburu
askoz osatutako jarduera multzo soila. Ahozko eta idatzizko ekintza komunikatibo jakin
batzuei begirako ibilbide bat da eta amaieran ahozko eta idatzizko produktu bat sortu behar
da, ebaluatu daitekeena eta eguneroko bizitzarako balio duena. Unitatearen hasieran,
adierazita egoten da unitatearen helburu komunikatiboa, ikasleek jakin dezaten zer ikasiko
duten. Unitatean zehar bideak zabaltzen dira ikasleek informazioa eskuratzeko, antolatzeko,
aztertzeko, interpretatzeko, trukatzeko eta ulertzeko. Unitatearen hasieran enuntziatu gisa
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eta tarteko jardueretan zabalago zehazten da ikasleek zein adierazpide linguistiko-testual
ikasi behar dituzten, ikaslearen karpetan laburpen gisa gorde dezaten.
b. Gaiak
Gai jakin batek eta bere azpigaiek antolatzen dute ikastunitatea eta gaien inguruko ikuspegi
zabala eskaintzen da. Ikasle heldu baten mundu ezagutzatik eta eguneroko eginkizunetatik
hurbilak izaten dira eta gaurkotasunarekin lotura izaten dute.· Euskal Herriaren eta euskal
kulturaren berri ematen dute gaiek, Euskal Herria eta euskal kultura baitira gure
erreferentzia euskara irakasteko eta, bide batez, lanketa testuinguratuaren bitartez ezagutza
kulturala bultzatzeko.
c. Testuak
Aukeratzen ditugun testu-ereduak ekintza komunikatiboaren erakusle izaten dira eta
testuak sortzeko eredu gisa eskaintzen dira. Horiez gain, bestelako testu gehiago ere izaten
dira unitatean, baina denek dute kalitate didaktikoa, hau da, mailarekiko eta zereginarekiko
proportzionalak, neurrikoak eta errentagarriak izaten dira, eskaintzen zaienak proportzioa
gorde behar baitu gero eskatuko zaienarekin. Ahozko eta idatzizko testuen artean oreka
gordetzen da eta ahozko produkzioa eskatuz gero, ahozko eredua ematen da. Testuak
benetakoak izaten dira edo benetakoen itxura handia izaten dute, horrek lagundu egiten
dielako ikasleei ingurune soziokulturalarekin lotzen eta testu-genero horri dagokion hizkera
naturala darabiltelako. Testuak eduki jakin bat(zuk} behatzeko eta horren inguruan
hausnartzeko erabiltzen dira, baina baita trebetasun hartzaileak lantzeko ere. Testuak eta
material grafikoa balore batzuen transmisore direnez, berdintasun printzipioak
errespetatzen dituzte, bai generoari, bai arrazari, bai ezgaitasunei dagokienez.
d. Progresioa
Unitateetan, sinpleenetatik konplexuetara aurkezten dira zereginak eta trebetasun
hartzaileetatik sortzaileetara egiten da lanketa. Edukien aurkezpena ziklikoa izaten da eta
eduki berri eta zaharren arteko proportzioa gordetzen da. Mailari dagokionez, inputa +1
araua betetzen da.
e. Jarduerak
Jarduerak esanahitik abiatutakoak dira eta azken zereginaren adibideak eskaintzen zaizkio
ikasleari: bai ahozkoak, baita idatziak ere. Jarduerak egoera baten barruan aurkezten dira,
testuingurua beti agerian: nork, nori, zer, zertarako… Instrukzioek ematen dute
testuinguruaren berri, helburuak eta azalpen ugari eskaintzen dituzte, baina argiak eta
ulergarriak izaten dira, eta mailakoak neurriz eta informazioaren dentsitateaz. Izenburu
esanguratsuak jartzen zaizkie ariketei, errentagarri eta eredu ere izango direnak.
Ikasleen inplikazioa gauzatzen da, besteak beste, jarduera egiteko aurreko ezagutzak edota
esperientziak baliatu behar dituztenean, edo ekarpen pertsonala beren beregi eskatzen
zaienean. Ikasle tipologia desberdinak aintzat hartzen direnez, horien ikasestiloen
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aniztasuna kontuan hartuta, jardueretan egin beharreko ariketak ere askotarikoak dira:
imitazioa, sormena, memoria, analisia; aldagai emozionalak barne hartzen dituztenak,
kontzeptualak. Ikasleentzat esanguratsuak izaten dira, bertatik ateratzen duten irakaspena
erabilgarri ikusten dutelako edota ikasleak jardueran inplikatzeko ahalmena dutelako.
Komunikazio-jarduerak dira, baina analisiari eta sintesiari tartea uzten diotenak. Inplizituki
eta prozedura-aginduen bitartez, ikasleak bultzatzen dituzte behatzera, erreparatzera,
pentsatzera, induzitzera, hipotesiak egitera, ondorioak ateratzera, ondokoekin lan egitera,
alderatzera, memorian gordetzera eta sortzera. Bidea analisitik sintesirakoa da. Jardueren
kontrolean ere komeni da aniztasuna islatzea, jarduera erabat gidatuen eta irekien arteko
aukerak kontuan hartzea. Zein kontrol mota zertarako erabiliko den neurtuta, argi dago
azken ekintza jarduera irekia dela, beraz, tarteko bidean erabiltzen dira besteak.
d. Gramatika eta lexikoa
Gramatika eta lexikoa testuinguruan irakasten dira, eta landutako eduki linguistikoak eta
hiztegia ikasleak egin behar duen ekintza komunikatiboan behar duen hizkuntzarako
baliagarriak dira. Testuetatik abiatuta, eduki gramatikalen behaketa egin daiteke eta bide
induktiboak eta deduktiboak erabiltzeko aukerak eskaintzen dira. Zehaztasun gramatikala
helburu duten ariketak esanahitik abiatutakoak dira eta hiztegia lantzeko unitate lexikalak
hartzen dira kontuan. Unitate guztietan azaltzen dira eduki testual edo linguistiko berriak,
baina izaten da tartea aurrez azaldutakoak lantzeko ere. Ahalik eta metahizkuntza gutxien
erabiltzen dugu azalpenetan, eta esaldi mailako gramatika eta ariketa analitikoak baztertu
ditugu unitateetatik.
e. Ebaluazioa
Unitatearen amaieran, ikasleei laguntzen zaie, autoebaluazio-fitxaren bitartez, helburuak
lortu dituzten egiaztatzen. Ikaslearen karpetan gorde beharreko dokumentua da hau, ahozko
eta idatzizko ekintza komunikatiboan sortutako ahozko eta idatzizko produktuarekin batera.
Irakasleak ere ematen du feedbacka.
Ikastunitateen diseinua
Egiten dugunak motibagarria, eraginkorra (zerbait ikasi behar dute) eta errentagarria
(ikasleek erabiltzeko modukoa) izan behar du. Diseinuari dagokionez, komeni da material
grafikoa erabiltzea ulermenari eta esanahiari laguntzeko, batez ere hasierako mailetan, edo
girotzeko besterik ez bada. Unitatearen iraupena ere kontuan hartu beharreko aldagaia da
eta gureak 6 ordutarako prestatuta daude. Unitateak sortzen ditugunean, beste irakasle
batek gainbegiratzen ditu eta ikaslea balitz bezala unitateak egin.
Euskaltegiko unitateek lau fase dituzte: hasi, hartu, behatu eta aztertu, eta egin. Hona
hemen lau faseak koadro batean jasota:
HASI

HARTU

BEHATU /AZTERTU
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EGIN

- Helburu, eduki eta
eginkizunen berri
eman.
- Gaiaren
aurkezpena:
hiztegia
testuinguruan
aurkeztu eta landu.
- Aurrezagutzak:
ulermen-ariketak
egin, trebetasun
hartzaileak landu.
- Aurretik
azaldutako eduki
linguistiko edo
testualak berrartu,
baina eduki berririk
ez.

- Ereduak eman
- Testuak eman.
ahoz nahiz idatziz:
ulermen-ariketak.
- Eduki berriak
aurkeztu
testuinguruan.

- Testuak aztertu eta
horien egiturak
landu.
- Formaren behaketa
testuinguruan.
- Hipotesiak egin.
- Praktika
esanguratsua.

- Hizkuntzaren
erabilera gidatua eta
benetakoa: lau
trebetasunak.
- Zer? Arazo bat
konpondu, adostu,
informazioa
trukatu,testu bat
sortu...
- Hizkuntzaprodukzioa
porfolioan
gordetzeko aukera.
-Autoebaluazioa

Hainbat ohar
B1, B2, C1 eta C2 mailetakoak ditugu aurreko paragrafoetan zehaztutakoaren arabera
eginda, eta datozen urteetako erronka izango da A1 eta A2koak ere eredu horretara ekartzea.
Hori egin bitartean, autoikaskuntza bidez ikasten duten A1 eta A2ko ikasleek Boga dute
oinarri, maila horiek Bogan lantzen diren edukien arabera antolatuak ditugu eta. Ikasleek,
astero, Bogako maila batean landutakoa birpasatzeko eta ahoz erabiltzeko unitateak egiten
dituzte.
Aurrez aurreko A1 eta A2ko ikasleekin, batez ere, Arian eta Primeran erabiltzen ditugu, baita
Ikasbileko Bagoaz! saileko materiala ere, taldeen behar eta erritmoetara egokituta, betiere.
Harrera ikastaroko ikasleekin, Aisaz gain, goian aipatutako guztiak baliatzen ditugu, baita
DBHko ikasle etorkinen euskara indartzeko ikastaroko ikasleekin ere, hizkuntza lantzeko
jokoak eta jolasak egiteaz gain.
B1, B2, C1 eta C2 mailetako unitateak autoikaskuntzarako prestatutakoak dira. Dena den,
aurrez aurreko taldeetan ere erabiltzen ditugu, beharrezko moldaketak eginda, eta taldeen
behar eta erritmoetara egokituta, maila hauetan ere.
Material didaktikoa berritzea
Aurreko puntuetan aipatutakoak dira unitateak egiteko gure euskaltegian erabiltzen ditugun
irizpideak. Ziur gaude, ordea, guk aukeratutakoa baino formula hoberik badela, eta
horregatik gabiltza, etengabe, egiten dugun lana aztertzen eta zalantzan jartzen. Horrela,
ikasleen iritzia eta irakasleona behin eta berriro jartzen dugu mahai gainean, eta, denon
artean ondo aztertu eta eztabaidatu ondoren, beharrezkotzat jotzen ditugun egokitzapenak
egiten ditugu; betiere, elkarlanean, eta ez bakarka.
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Ezbairik gabe, zeregin handia dugu oraindik, beti ikusten baitugu hobetu edo osatu
beharreko zerbait, edo planteamendu komunikatibora eta ekintza-ikuspegira gehiago
hurbiltzeko moduren bat. Aurrez aipatu bezala, datozen urteetako lana izango da A1 eta A2
mailetako unitateak sortu eta beste mailetakoen eredura ekartzea. Baina horrez gain, orain
arteko unitateetan honakoak ere egin beharko ditugu:
Ikasleen autonomia: ikasgelaz kanpo egin behar dutena ere planifikatu eta
unitateetan sartu behar da. Komeniko litzateke unitateei azken ataltxo bat gehitzea,
autonomia eta erabilera askerako proposamenak edo aholkuak biltzen dituena. Esplizituki
animatu behar ditugu ikasleak ikasitakoa gelatik kanpora erabiltzera, errekurtsoak erakutsiz,
adibidez.
Unitateak autoikaskuntzarako prestatuak direnez, ez legoke gaizki aurrez aurre
erabiltzeko irakasleek egiten dituzten moldaketak idaztea, batez ere, elkarreraginezko
egoerei dagozkienak. Elkarreragin eredu ezberdinak bultzatzea komeni da: binaka, taldeka,
oro har. Baita lankidetza edo elkarlana ere: ikaskideari arreta jartzea eskatzea, negoziatzea,
elkarrekin eraikitzea, elkar ebaluatzea…
Ikas- eta komunikazio-estrategiak agerian jarri. Dena den, hori egiteko denboraz gain,
formazioa ere beharko dugu, edo gutxienez eredu batzuk, eta momentuz behintzat ez
daukagu horrelakorik.

8-IKASLEAK, IRAKASLEAK ETA EUSKALTEGIA BERA EBALUATZEKO
ARIBIDEAK
Ebaluazioaren definizioa
HEOCak honela definitzen du ebaluazioa: “Ikaste- eta irakaste-prozesuaren baitan sortzen den
informazioaren bilketa sistematikoa da ebaluazioa; batetik, prozesu horren alderdi guztien deskribaketa
osoa eta zehatza emanez, eta, bestetik, deskribaketari buruzko epai eta irizpen arrazoitua eskainiz,
betiere hobekuntzara begira".
Zarauzko Udal Euskaltegian bat egiten dugu definizio horrekin, eta geure egiten ditugu,
era berean, Jose Luis Vera Batistaren hitz hauek ere: “Ebaluatzea litzateke planifikatu genuenari
buruz hausnartzea: zer egin dugun, ezarritako helburuen betetze-mailan zein erantzukizun
dagokigun irakasle eta ikasleoi, zein eduki landu ditugun, nola bereganatu dituzten ikasleek, nola
irakatsi ditugun guk, denbora nola erabili dugun, zein baliabide didaktiko jarri ditugun ikasleen
eskura, zein rol jokatu dituzten ikasle eta irakasleek… Guk egin eta aukeratutako unitate didaktikoez
(metodologiaz) eta izandako emaitzez (ebaluazioaz) ere gogoeta egitea da ebaluazioa. Puntuaziozeinuekiko paralelismo bat eginda esan genezake ebaluatzea puntu eta jarrai bat dela eta kalifikatzea
puntu eta apartekoa…. Ebaluatzea prozesu irekia da eta kalifikatzea itxia, sasoi baterako baino balio
ez duena. Elkarren osagarri dira. Kalifikatzea ebaluazioaren zatietako bat da, baina ez
garrantzitsuena…”.
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Hobetsitako aukera metodologikoetan aipatu dugunak balio du ebaluazioaz gure
euskaltegiak duen ustea laburbiltzeko: Ebaluazioak berebiziko garrantzia du ikasprozesu osoan;
egindakoaz hausnartzeko aukera ematen digu eta aurrera begira jartzen gaitu erronka berrien aurrean.
Helburuak, subjektuak, garaiak eta hartzaileak
Atal honetan zehaztuko dugu zertarako, nork, zer eta noiz ebaluatuko dugun Zarauzko
Udal Euskaltegian, eta nor izango den ebaluazio bakoitzaren emaitzen hartzailea.
Zertarako ebaluatzen dugu: ebaluazioren helburuak
Ebaluazioaren helburu nagusia da ikas-irakas prozesuaren eta irakaskuntzaren kalitatea
hobetzea. Planteamendu horrek exijitzen du aldaketen aurrean jarrera irekia izatea, bai eta
ezarritako eta hasitako prozesuen egokitzapenen aurrean ere. Ebaluazioaren helburua, beraz,
alderdi sendo eta ahulak antzematea da, helburuak betetzen diren ala ez egiaztatzea, eta,
behar izanez gero, hobetzeko proposamenak egitea. Gure ustez, kalitatezko irakaskuntza
lortzeko, beharrezkoak dira prozesuaren azterketa, autoebaluazioa eta etengabeko
berrikuntzak. Alderdirik ahulenak eta hobetu beharrekoak aztertzea beharrezkoa da, nola
hobetu erabakitzeko. HEOCak dioen moduan, “emaitzak ezagutzeaz gain, badu ebaluazioak beste
balio nagusi bat: formatiboa; jasotako informazioan oinarrituta, gerora indarrean jarriko den ikasteeta irakaste-prozesuari orientabideak eskaintzea. Alegia, gauzatutakoaren ebaluazioa, lehena, eta
gauzatuko denari begirakoa, bigarrena. Alderdi formatibotik, ikaste- eta irakaste-prozesua erregulatzea
da ebaluazioaren egiteko nagusia, moldatzea, egokitzea, doitzea. Prozesuan txertatuta, gauza behar du
izan lortutako garapena eta azaleratutako zailtasunak aztertu eta unean uneko irtenbideak eskaintzeko.
Horretarako, ezinbesteko bilakatuko zaio irakasleari zer gertatzen ari den ulertzea, ondoren, behar
adinako tresnak eta estrategiak eskainiz, ikasleari laguntzeko ikasprozesuan arrakasta izan dezan.”
Zer ebaluatzen dugu?
Ikas-irakas prozesuan esku hartzen duen oro da ebaluagai, dena hobegarri den neurrian.
Ondorioz, ez ditugu ebaluatzen ikaslea eta bere produktua bakarrik; ikasprozesuan eragina
duten elementu guztiak eta prozesua bera ditugu aztergai: euskaltegia, irakasle-tutoreak,
material didaktikoa, ikaskuntza-irakaskuntza prozesua, aurreikuspenak nola betetzen
diren, jarrerak, estrategiak, ikasleen arteko harremanak, ikasle eta irakasleon artekoak,
Euskaltegiko Curriculum proiektua, etab.
Nork ebaluatzen du?
Prozesuan parte hartzen dugun guztiok ebaluatzen dugu: ebaluazioan, tutore-irakasleok
nahiz ikasleek hartzen dugu parte; batzuetan, elkarren ebaluatzaile gara eta, besteetan,
autoebaluatzaile. Horrez gain, kanpotik ere ebaluatzen gaituzte, HABEk eta Udalak hain
zuzen ere; baita herritarrek ere, gurekiko atxikimendua edo atxikimendu eza adieraziz.
Noiz ebaluatzen dugu?
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Ebaluazioa ez da ikasprozesuaren amaieran bakarrik ematen den urratsa: hasieran,
prozesuan zehar eta amaieran ebaluatzen da, ebaluazioa, hasieratik bukaerara, jardunarekin
batera doan hausnarketa-prozesu sistematiko eta konpartitua baita.
Hiru ebalualdi bereizten ditugu: hasierako ebaluazioa edo diagnostikoa, bitartekoa eta
amaierakoa.
Hurrengo orrialdeko koadroan laburbildu ditugu gure ebaluazio-sitemaren nondik
norakoak.
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EBALUAZIOA ZARAUZKO UDAL EUSKALTEGIAN
EBALUAZIO-ARLOA: IKASLEA
Helburua

Noiz
ebaluatu?

Zer ebaluatu?

Nork
ebaluatu

Nola lortu
informazioa?

Adierazlea

Ebaluazioirizpidea

Audientzia,
onuraduna

Nola jasoko
du
nformazioa?
Audientziak
Onuradunak

Zein da
informazio
horren
ondorengo
ibilbidea?

Hasierako
diagnostikoa
egitea,
abiapuntua
eta helburumaila
finkatzea du
xede.

Matrikulagaraian

Ikasleen
ezaugarriak eta
gaitasun
orokorrak.
Ikaslearen
gaitasun
komunikatiboa.

Irakasle
batek

Harrerako
elkarrizketa

Interesguneak
Erabileraohiturak

Euskara
jatorrikoa
izan ala ez

Tutoretzako
elkarrizketan.

Ikastaldearen
programazioa

Maila
deskribatzailea
k

Ebaluazioeskalak

Ikaslea
Ikastaldea
Irakaslea
Administrari
a
HABE

Lehen eguneko
informazioorrian eta
lehenengo
klasean.

Ikaslearen
programazioa

Mailaketaprobak edo
sarrera-probak,
lau
trebetasunetan

Ikasle berriak:
Beharrak
Helburuak
Eskarmentua
Maila
Lehengo
ikasleak
- egindakoa
- helburuak

HABEren Q87n
Ikastalderearen
fitxa
Tutoreak

Lortutako
maila edo
azpimaila

Aurreko
irakasleen
txostenak

Ikaslearen
karpeta
Ikasturteko
ebaluazio
karpetetan
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Euskaltegiko
Plana

Ebaluazio
diagnostikoa
baieztatzea
eta
dagozkion
erabakiak
hartzea

Ikasleen
jarraipena
egin eta
aurrerabidea
neurtzea

Ikastaroaren
lehen
hilabetean

Ikastaroan
zehar

Ebaluazio
nomoteknikoa:
ikaslea ondo
mailakatuta
dagoen ala ez.

Ikaslearen
gaitasun
linguistikoaren
progresioa.

Irakasleak
Ikasleak

Irakasleak /
tutoreak
Ikasleak

Helburuen
lorpen maila
Ikaslearen
komunikazio
gaitasuna eta
ikasteko
gaitasuna

Helburuen
erdiespenmailaren

Etengabe

Ekintza
komunikatiboa
k burutzeko

Irakasleak
Ikasleak

Lehen
hilabeteko
jarduerak
behatuta.
Lanaren laginak
hartuta
Ikaslearekin
elkarrizketak

Eguneroko lana
behatuta.
Ikasleen
laginak hartuta:
mintzamenekoa
k,
idazmenekoak
eta
ulermenekoakBehaketaz
Elkarrizketen
bidez

Unitateetako
azken
egitekoak
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Unitateen
helburuen
lorpen maila.
Mailako
deskribatzailea
k

Ebaluazioeskalak
Taldekideen
hizkuntza
maila

Ikasleak
Ikastaldea
Irakaslea
Administrari
a
HABE

HABEn Q87
abiapuntua
karpeta
Autoebaluazioorria
Ikastalderearen
fitxa

Gelako lana
burutzeko
gaitasuna.
Autoikaskuntz
ako lanen
balorazioa
Maila
deskribatzailea
k
Eraginkortasu
na
Autonomia
Antolamendua

Maila
deskribatzailea
k: ekintza

Unitateetako
autoebaluazi
oan
neurtzen
diren
edukiak eta
konpetentzia
k
BOGAko
saioen
ebaluazioa
Ikasestiloen
egokitasuna
Ikaskide
“onen”
trebetasunak
Ebaluazio
eskalak
Ebaluazio
eskalak

Ikaslea
Ikastalde
a
Klaustroa

Ikaslearen
karpeta
Autoikaskuntza
ko jarraipen
fitxan
Tutoretzetan
Talde osoko
berbaldietan
Q87ko orrian
Ikaslearen
karpetan

Taldean jarraitu
edo aldatu
Taldearen
programazioa
egokitu
Ikaslea mailaz
aldatu
Ikaslearen
programazioa
egokitu

Taldearen
programazioa
egokitu
Taldearen
jardunbidea
egokitu
Ikaslearen
programazioa
egokitu
Ikaslearen
jardunbidea
egokitu

Ikaslea

Tutoretzetan
Ikasgelan
Ikaslearen

Oker
egindakoak
zuzentzea

jarraipena

Tarteko
ebaluazioa
egitea

gaitasuna
?

Martxoan

Ikaslearen
gaitasun
komunikatiboa
Entzumena
Irakurmena
Idazmena
Mintzamena

Amaierako
ebaluazioa

Ikasturte
amaieran

(Ebaluazio
sumatiboa)

Maiatzean
Ekainean

Ikaslearen
gaitasun
komunikatiboa
Entzumena
Irakurmena
Idazmena
Mintzamena

Irakaslea/tut
orea
Mailako
beste
irakasleren
bat

Irakaslea
Tutorea
Mailako
beste
irakasleren
bat
Zuzendaria
HABE
Kanpoko
entitateak:
IVAP, HEO,
Hezkuntza

baloratuta.
Unitateen
autoebaluaziora
ko galdeketak
Euskaltegiak
lau
trebetasunetan
ezarritako
ebaluazio-proba
Ikasleen
laginak, lau
trebetasunetako
ak

komunikatiboe
tan.

Balio
egiaztatzailea
duten
entzumen
irakurmen,
mintzamen eta
idazmeneko
ebaluazioprobak
A1, A2 eta B1
mailetan.
Balio
egiaztatzailea
duten
irakurmen eta

Mailadeskribatzailea
k
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Mailadeskribatzailea
k

Entitate
bakoitzak
ezarritako
deskribatzailea
k

karpetan

Ebaluazioeskalak

Ikaslea
Irakasleak
Ikaslearen
lanlekua den
entitatea
Administrari
a
HABE

Ebaluazio- Ikaslea
Irakasleak
eskalak
Ikaslearen
lanlekua den
entitatea
Administrari
a
Agirien
baliokidetza
dekretua

Tutoretzetan
Talde osoko
berbaldietan
Q87ko orrian
Ikaslearen
karpetan
Q87ko
ebaluaziokarpetetan
Ikasturteko
ebaluazio
karpetetan
Ebaluaziotxostenetan
Q87ko
ikaslearen
txostena
Q87ko
ebaluaziokarpetetan
Ikasturteko
ebaluazio
karpetetan
Autoikaskuntza
ko jarraipen
fitxan
Taldearen
fitxan

Taldearen
ibilbidea
egokitzea
Ikaslearen
ibilbidea
egokitzea
Deialdietara
aurkeztea

Hurrengo
ikasturterako
izen-ematea
Zarauzko
Udalaren
dirulaguntzak
(asistentzia)
HABEren
dirulaguntzak
(maila
gainditu)

entzumeneko
ebaluazioprobak B2, C1
eta C2
Kanpo
ebaluazioko
probak
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Tutoretzan
Ebaluazio
txostenetan
Euskaltegiaren
memorian

Ikasleen
emaitzak
aztertzea

EBALUAZIO-ARLOA: IRAKASLEA
Helburua

Noiz
ebaluatu?

Zer ebaluatu?

Nork
ebaluatu?

Nola lortu
informazioa?

Adierazlea

Ebaluzioirizpideak

Audientzia,
Nola jasoko Zein da
Onuradunak dute
ondorengo
informazioa ibilbidea?
audientziek?

Irakasjarduna
berbideratzea
edota
hobetzea.

Ikasturtean
zehar
uneoro eta
ikasturte
amaieran.

Baliatutako
metodologiaren
eta ezarritako
helburuen
egokitasuna.

Klaustroak,
irakasleek,
ikasleek.

Ikasleengandik
jasotakoa:
Tutoretzetan.
Taldeetan
Galdetegietan

Programazioen
eta ikas- eta
irakashelburuen
betetze-maila.

Hausnarketak
taldean,
datuei buruzko
hausnarketak,
emaitzen
balorazioak,
ikasleei egindako
galdetegiak,
autoebaluazioa…

Irakaslea bera
Klaustroa
Euskaltegiko
arduradunak
Udaleko
arduradunak

Hobekuntza
profesionala
eta
etengabeko
formakuntza,
pedagogiaren
arloa
etengabe
hobetzeko
asmotan.
Ikastaroaren
balorazioa.

Eskaintzen den
zerbitzua eta
arreta
Helburuak,
edukiak,
ebaluaziomoduak,
irakasekintzak,
baliabideak,
antolaketa, langiroa.

Irakasleengadik
jasotakoa:
Ebaluazio
bileretan.
Klaustoetako
aktetan
Autoebaluazioa

Lan-giroa

Galdetegien
hustuketak
Ebaluazio
bilerako akta
Euskaltegiko
Memoria
Orokorra
Herritarren
arloko
kudeaketa
txostenak
Klaustroetako
bilerak eta
aktak

Formaziorako
eskaintzak
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Irakasleen
jardunbidean
aldaketak
Euskaltegiaren
hurrengo
kasturteko
planean
txertatzea egin
beharreko
hobekuntzak

EBALUAZIO-ARLOA: ZARAUZKO UDAL EUSKALTEGIA
Helburua

Noiz
ebaluatu?

Zer ebaluatu?

Nork
ebaluatu?

Nola lortu
informazioa?

Adierazlea

Ebaluzioirizpideak

Audientzia,
Nola jasoko
Onuradunak dute
informazioa
audientziek?

Zein da
ondorengo
ibilbidea?

Euskaltegiak
ematen
duen
zerbitzuaren
etengabeko
hobekuntza
lortzea
interestaldeen,
ikasle eta
irakasleen,
eta langileen
beharrei eta
espektatibei
erantzuteko.

Ikasturtean
zehar
uneoro eta
ikasturte
amaieran

Euskaltegiaren
zerbitzua:
Zuzendaritza
organoen
gestioa:
baliabideen
erabilera eta
antolamendua
Administrazio
bulegoaren
kudeaketa
Eguneroko
jarduna
curriculumaren
helburuetara
egokitzen den
Irakasleen
jarduera

HABEk,
Udalak,
zuzendariak,
klaustroak
eta
erabiltzaileek

Herritarren arloko
bileretan.
Udalaren
webgunean.
Udalaren HAZ
zerbitzuan.
Euskaltegiko
bulegoan eta
telefono bidez.
Klaustroaren
bileretako
hausnarketen
bitartez.
AMIAk eginda
Erabiltzaileentzako
galdetegiak
Euskaltegiko edota
iraklasleen posta
elektronikoetan.
Ikasleekin
izandako
elkarrizketen bidez

Asebetetasuna
eta helburuen
betetze maila.
Euskaltegiaren
plana
zenbateraino
bete den
aztertzea

Euskaltegiko
adierazleak.
Euskaltegiaren
planean
ezarritako
helburuak

HABE, Udala,
erabiltzaileak
eta klaustroa

Euskaltegiaren
hurrengo
kasturteko
planean
txertatzea egin
beharreko
hobekuntzak

Proiektu
zehatzen
amaieran.
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Euskaltegiko
ikasturteko
memoria eta
plana, bilera
informatiboak,
herritarren
arloko
kudeaketa
txostenak eta
klaustroetako
bilerak eta
aktak

EBALUAZIO-ARLOA: ZARAUZKO UDAL EUSKALTEGIAREN ECPa
Helburua

Noiz
ebaluatu?

Zer ebaluatu?

Ikas-irakas
prozesua
aztertzea eta
balioestea,
kalitatezko
irakaskuntza
helburu.

5 urtetik
behin: ECP
aurkeztean
eta
berriztean

ECP proiektuaren
balioa
Diseinuaren eta
garapenaren
bateragarritasuna

Etengabe,
ikasturtean
zehar.
Ikasturte
amaieran

Nork
ebaluatu?
HABEk,
Udalak
Euskaltegiko
zuzendariak,
eta
klaustroak.

Nola lortu
Adierazlea
informazioa?

Ebaluzioirizpide
ak

Onuradunak

Nola jasoko
dute
informazioa
audientziek?

Zein da
ondorengo
ibilbidea?

Curriculuaren
gidalerro
bakoitzaren
dimentsioak
aztertuta.

HEOCak
ezartzen
duena

HABE
Udala
Euskaltegia

ECPren
baloraziotxostena

ECPa moldatzea

Euskaltegiak
euskaltegirako
egindako
barneebaluazioa
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Aztertu
ea garatuta
dagoen, eta
herritarren
helburuei
eta beharrei
egokitzen
zaien.

Urteko
memoriak,
planak,
Klaustroetako
eta herritarren
arloko
bilerak…

Ikaslearen ebaluazioa
Zertarako ebaluatu ikaslea? Zein da xedea? Aldez aurretik ezarri diren helburuak betetzen
diren ala ez egiaztatzea eta hobeto bete daitezen egin beharreko aldaketak erabakitzen
laguntzea. Ikaslearen hizkuntza-emaitza ez ezik, ikasbidean egindako urratsak ere aztertu,
baloratu eta, behar bada, aldaketak eragingo dituzten erabakiak hartzen dira.
Ikaslearen ebaluazioaren ezaugarriak
Diagnostikoa
Ikasturte hasierako ebaluazio-diagnostikoak abiapuntua eta helburu-maila finkatzea du
xede. Ikasleen gaitasunez eta beharrez jabetzeko, ikastaldeko ikasleen arteko perfilen
aniztasunaz kontzientzia hartzeko, programazioan egin beharreko aldaketez edo ñabardurez
lehen erabakiak hartzeko balio digu irakasleoi. Ikasleei hasierako ebaluazioa interpretatzeak
eta beharrezko neurriak hartzeak erraztu egiten die ikas-prozesua esanguratsua izatea.
Ebaluazio hezitzailearen lehen pausoa da, bere helburua ikastaroa eta ikasleen lana
moldatzea baita, egokitzea, doitzea, bideratzea.
Ikaslearen diagnostikoa ondo egiteko eta ikas-helburuak egoki finkatzeko, ezinbestekoa da
ebaluazio-diagnostikoa egitea lau trebetasunetan. Gogoratu behar dugu lau trebetasunetan
eta horietako bakoitzean lau gaitasunen jabe dela hizkuntzaren erabiltzailea (gaitasun
soziolinguistikoa, testuala, linguistikoa eta estrategikoa). Eta tresnak garatu behar ditugula,
egiten zaizkien proben bidez, ikasleek horietan duten maila azaleratzeko, betiere, helburua
izanik ikaslearen beharren diagnosirik ahalik hurbilena egitea. Ezinbestekoa da abiapuntua
ondo finkatzea, eta ikasleak hori onartzea, horren arabera adostuko baititugu helburuak
ikaslearekin. Diagnostikoa ikaslearen karpetan jasotzeko lehen lagina da, ezinbestekoa
ikaslearen autoebaluazio eta ebaluazio formatiborako, bai ikaslearentzat, bai irakaslearentzat
erreferentzia nagusia baita momentu horretatik aurrerako aurrerapausoak neurtzeko.
Diagnostikoa egiteko tresnak hauek dira: aurreko irakasleen txostenak, mailaketa-probak,
proba anitzak —ulermen- eta ekoizpen-probak, lau trebetasunetan—, behaketa —ikasleen
arteko aldeak, hutsuneak…—, elkarrizketak, tutoretzak…
Unitate bakoitzaren atariko diagnosia metodologiarekin bat egiten duen aurre-ebaluazioa
da. Garrantzitsua da eduki berri guztiak ikasleek jadanik barneratuta dituztenen gainean
eraikitzea, edo jadanik dituzten beste batzuekin erlazionatzea. Hain zuzen, dituzten
ezagutzak aurretik piztea du helburu, hipotesiak eginaraziz ikasi beharrekoaren gainean…
Irakaslearentzat helburua da beharrezkoak izan daitezkeen aparteko baliabideak edo eskaini
beharreko aparteko arreta planifikatu ahal izatea… Ikaslearentzako helburua, berriz,
motibazioan eragitea, hau da, prestutasuna lortzea helburu berriak eskuratzeko, hain zuzen,
horrela esanguratsuak bihurtzen zaizkiolako eskuratu beharrekoak.
Aurre-ezagutzak pizteko tresnak honakoak izan daitezke: entzungaiak edo irakurgaiak eta
horiei buruzko galdetegiak, hausnarketak…; galdetegiak eta horiei buruzko mintzasaioak;
azken ataza izango dena (produktua), lehena ere bihurtzea. Irakaslearen horren gaineko
behaketak atzemango ditu ikasleen arteko aldeak, bete beharreko hutsuneak…, eta aldez
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aurretik programatutakoari ezer erantsi edo kendu behar ote dion erabakitzeko beta emango
dio. Ikasleari, berriz, unitatean zehar egin beharreko aurrerapena autoebaluatzeko lehen
tresna emango dio.
Formatiboa
Ebaluazioaren funtzio formatiboa bideratzeko lehen urratsa aurreko puntuan aipatutako
ebaluazio-diagnostikoa da, ikaslea baitu sistemak ardatz. Jarraipena da bigarren urratsa.
Ikaslea irakaslearen eraginpean jartzen da, eskaintzen zaizkion unitate didaktikoak direla
medio. Lan-marko konplexuak dira, non ikasleek eta irakasleak ekintza komunikatibo baten
inguruan elkarreragiten duten ikas-helburuak lortzeko, gaitasun komunikatiboa
areagotzeko, besteak beste. Horrek eskatzen du (komunikazio) arazoen aurrean ezagutzak
era integratuan erabiltzen jakitea (edukiak, prozedurak, jarrerak, estrategiak… ), ezagutza
hori funtzionala izatea (erabilerari begirakoa) eta ikasleari ikasten ikasteko eta
emankortasunez aritzeko autonomia eskaintzea.
Ebaluazio hezitzailea, lorpenekin batera, ikasleak ikasprozesuan izan ditzakeen zailtasunak
azaleratzera bideratua da, ondoren, behar adinako erregulazio-prozesuak egokitu eta
egituratzeko. Ebaluazio-irizpideen jabe izanik, ebaluazioak ikaslea gaitu nahi du bere
ikasprozesua autoerregulatzen, akats eta erroreen kudeaketa-moduak eskainiz.
Ezaugarri hauek ditu ebaluazio formatiboak: ikaslearen ikasprozesuan eta irakasleak
egituratutako irakasprozesuan ardaztua da; ikaslea eta horren ikasprozesua hartzen ditu
aztergune, norbanakoaren behar/premiei begirako prozesua baita; malgutasuna nagusitzen
da ikasprozesua programatzeko garaian: lekua egiten zaio testuinguru eta subjektuekiko
egokierari; azken emaitzaz gain, errendimendua balioestean, ikaslearen abiapuntua eta
prozesua ere kontuan hartzen dira; funtzio nagusia pedagogikoa da, eta ez da egiaztatzeari
begirakoa. Funtzio hezitzailea du eta, ezinbestez, interaktiboa da.
Ebaluazio formatiboa ahalbidetzeko tresnak ugari dira: elkarrizketak, behaketak, ikaslearen
karpeta, jarraipeneko fitxak, audio-grabazioak, aurrez aurreko feedbacka…
Gurean, ebaluazio hezitzaileak unitatearen amaierako ahozko eta idatzizko ekintza
komunikatiboak ditu ardatz. Idatzizko ekintza komunikatiboak hainbat urrats ditu: bat,
autozuzenketa (irakasleak emailez bidalitako aholkuak edo ahoz emandakoak baliatuz,
ikasleak berak egindako idazlana zuzentzen du, eta, behin zuzenketak eginda, berriz
bidaltzen dio irakasle edo tutoreari; bi, tutoretzan edo aurrez aurreko eskoletan, ikasleak
beste feedback bat jasotzen du, irakasleak ebaluatu egiten baitu egindako lana, dena den,
aurkeztutako ekoizpenaz gain, beste osagai batzuk ere ebaluatzen ditu, ikasleari ezarritako
helburu zehatzak kontuan hartuta, eta aholkuak ematen dizkio; hiru, ikasleak etxean horien
guztien inguruan hausnartu ondoren, azken zuzenketa bidaltzen dio irakasle edo tutoreari.
Unitatearen amaierako ahozko ekintza komunikatiboa ebaluatzeko, mintzasaioan, aurrez
aurreko eskoletan edo, ikasleak grabazioak egiten baditu, tutoretzan, unitatean landutako
edukiak kontuan hartuta, irakasleak ikaslearen jarduna ebaluatzen du. Ikasleak ahozkoa
ebaluatzeko eskainitako taula betetzen du, eta tutoretzan irakaslearekin hitz egin alderdi
ahulen eta sendoen inguruan. Aurrez aurreko eskoletan eta mintzasaioetan, ikasleek eta
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irakasleak, unitatean landu diren irizpideak kontuan hartuta, txantiloi baten bitartez,
hizlariaren jarduna ebaluatzen dute, eta proposamenak egin.
Entzumeneko eta irakurmeneko jarduerek autozuzenketa fitxak izaten dituzte, eta
tutoretzetan komentatzen dira. Aurrez aurreko eskoletan denen artean zuzentzen dira.
Ikastunitate bakoitzaren amaieran, ikasleek autoebaluazio-fitxa bat izaten dute, eta
ebaluazio-irizpide esplizitu batzuen arabera ebaluatzen dute euren jarduera osoa.
Ahozko eta idatzizko ekoizpena eta horren prozesu guztia ikaslearen karpetan jasotzen da,
hori baita gure euskaltegian erabiltzen dugun ebaluazio hezitzailerako tresna. Ikasle
bakoitzeko karpeta bat sortzen du irakasleak, eta han biltzen ditu ikasleak eginiko lanak,
ebaluazio-jarduerak, galdeketak, behaketak, audio-grabazioak, etab. Ikasprozesuaren
osotasuna islatzeko balio duen tresna irekia da; hau da, ikasleak edukiak, gaitasunak eta
trebetasunak nola, noiz eta non barneratu dituen erakusteko balio du. Ikasleari ere esaten
diogu berea irekitzeko, han gorde ditzan mailako helburuak, ebaluazio-irizpideak, unitateen
autoebaluazio-fitxak, galdetegiak, irakasleek egindako oharrak, unitateetan dauden
kontsultarako fitxak, ahozko eta idatzizko ekintza komunikatiboen ekoizpenak, etab.
Sistema honen bidez, ikasleek beren aurrerapenen kontzientzia dute une oro, eta
irakaslearekin konpartitzen dute balorazio-ekintza autoebaluazioaren bitartez. Halaber,
lagundu dezake ebaluazioa ikasprozesuaren jarduerekin lotzen, ikasleen autonomia-maila
eta aurrerapenak neurtzen eta ikasleek egindako lanaren ahaleginaz eta jardueren betetzemailaz jabetzen.
Sumatiboa
Bi funtzio bereizten dira ebaluazioan: formatiboa—hezitzailea— eta sumatiboa—
kalifikatzailea—. Aurreko atalean ikusi dugunez, funtzio formatiboa prozesuari dagokio;
funtzio sumatiboa, aldiz, produktuari. Ez dute elkar baztertzen; aitzitik, ebaluazio
sumatiboaren beharra du ebaluazio formatiboak balioa edota meritua adierazteko.
Ebaluazio sumatiboaren funtzioa da emaitzak ezagutzea eta ezagutaraztea, eta programen
eraginkortasun maila egiaztatzea. Ebaluazioaren alderdi soziala da; izan ere, publikoki
adierazi behar du irakasleak ikasle jakin bat ezarritako helburuetara iritsi den ala ez, maila
jakin bat lortu duen ala ez, edota zer eman duen indarrean jarritako programak. Une
puntuala da, gehienetan, ikasprozesu baten amaieran eta kanpoko erakunde batek aldez
aurretik ezarritako mugarrietan oinarritua: azpimailak, mailak, hizkuntza-eskakizunak…
Nota batean edo maila batean laburbiltzen du izandako probetxua, ikastaroaren amaieran.
Horrela, prozesua da, lehenik; jarduera puntuala, bigarrenik.
Ebaluazio sumatiboa egiteko, maila bakoitzerako ebaluazio-jarduera komunikatiboak
diseinatu ditu euskaltegiak. Ikaslearen gaitasun soziolinguistiko, testual, linguistiko eta
estrategikoaren maila baloratuko da. Horretarako, ikasleak ulermen eta ekoizpen ekintzak
(elkarreraginezkoak barne) egin beharko ditu, eta horiek HEOCak maila bakoitzerako ezarri
dituen ebaluazio-irizpideen arabera ebaluatuko dira, trebetasunez trebetasun (entzumena,
mintzamena, irakurmena eta idazmena), eta irizpidez irizpide (egokitasuna, koherentzia,
kohesioa, jariotasuna, aberastasuna eta zuzentasuna). 1etik 3rako eta behetik gorako
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balioespen-eskala eskaintzen du HEOCak eta guk ere horrela baloratuko dugu. Maila bat
gainditzeko balioespen-eskalako tarteko deskripzioa (2) izango da gutxieneko gaitasunmaila.
Irizpide horiek behar bezala geureganatu eta guztiok berdin joka dezagun, urtero,
gutxienez, mailako irakasle bana joango da HABEk irizpideak bateratzeko antolatzen
dituen formazio-saioetara.

Subjektuak: heteroebaluazioa, koebaluazioa eta autoebaluazioa
Autoebaluazioa eta koebaluazioa dira ebaluazio motarik hezitzaileenak, ikasprozesuan
ardazten direlako, ikasten ikasteko gaitasuna eta ikasprozesuaren ardura hartzeko ikaslearen
ahalmena areagotzen dutelako.
Autoebaluazioa erabiltzen dugu ikasturtean zehar etengabe, hausnarketa sistematizatua
baita ebaluazioa egiteko sistemarik onena. Horregatik da ebaluazioa unitate didaktiko
guztien amaierako eta ezinbesteko etapa. Ikasleak bere burua ebaluatzen du.
Gaitasun komunikatiboa lantzen ari garenez, ebaluazioa ere komunikazioan oinarritu behar
da. Hortaz, autoebaluazio-galdetegietan, unitatean landutako ekintzak egiten dituen
galdetzen zaio ikasleari, horiek egiten ikasi ote duen eta zein zailtasun izan dituen ere bai.
Elkarreragin zuzena eskatzen du prozesu honek ikasleen eta irakaslearen artean. Izan ere,
ikasleari hitza ematen zaio, baina bermatu behar da ebaluatzeko irizpideak izango dituela
(esplizituak eta operatiboak) eta prozedura jakinak, ebaluazioak zentzu osoa izan dezan eta
ikaslearen motibazioan eragin. Ikasleen helburu pertsonalekin batera, unitate didaktikoen
helburuekin bat egin behar dute adierazleok. Autoebaluazio-orrietan jasotzen dira irizpideok
eta fitxa horiek gordetzen ditu ikasleak, ebaluazio formatiborako proposatzen dugun
erreminta nagusian txertatzeko, ikaslearen karpetan alegia.
Taldeko jardueretan, koebaluazioa ere ezartzen da egoki deritzogunean, batez ere, unitate
didaktikoen amaierako ekintza komunikatiboa aztertzeko.
Ikasturte guztian zehar irakasle eta tutoreen aldetik feedbacka jasotzen du ikasleak, baina
hasierako ebaluazio-diagnostikoan, tartekoan eta bukaerakoan, euskaltegiko irakasleak
edota tutoreak izaten dira ebaluatzaile.
Ebaluazio-motak. Normotipoa

Ebaluazio-objektua balioesteko erabiltzen den erreferentea da normotipoa, hau da,
konparabidean irizpen arrazoitua osatzeko erabiliko den elementua. Erreferente hori
subjektuarekiko kanpokoa ala barnekoa izan daiteke, eta horren arabera, ebaluazioa
nomotetikoa ala ideiografikoa izango da.
Ebaluazio nomotetikoa
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Konparatzeko erabiltzen den erreferentea subjektutik kanpo dago. Bi motatakoak bereiz
daitezke: normarekikoa eta irizpideekikoa.
Normarekikoa. Ikastaldeak egindakoa konparabide hartuz ebaluatzen da subjektua.
Horrela, ikaslea taldearekiko zein egoeratan edota lekutan dagoen erabakitzen da, eta
erabiltzen den erreferentea da ikastaldeak menderatzen edota menderatzen ez duena.
Ondorio zuzena ikasleen arteko mailaketa izaten da.
Irizpideekikoa. Ikasleak bereganatua duena aldez aurretik modu enpirikoan, eta ahalik eta
modu zehatz, argi eta objektiboenean ezarritakoarekin erkatzen da. Curriculumera etorrita,
ebatzirik dago maila bakoitzaren amaieran ikasleak lortu beharreko komunikagaitasuna eta
hori ebaluatzeko irizpideak eta deskriptoreak. Horiek erabiliko ditugu guk ere irizpide gisa.
Ebaluazio ideografikoa
Ikaslea bera da ebaluatzeko erreferentea (gaitasunak, garapenerako aukerak…) Hasierako
diagnostikoa eskatzen du, bere gaitasun komunikatiboa aztertzeko eta ikastaldi jakin batean
gara dezakeena erabakitzeko. Balorazio eta estimazio horren arabera ebaluatuko da ikaslea,
prozesuan zehar izandako aurrerabidea balioesteko. Egindako estimazioarekin bat baldin
badator, ontzat emango da bilakaera. Aurretik aipatutako ebaluazio-motetan ez bezala,
honetan borondatea eta esfortzua balioesten dira, eta nagusiki, jarrera.
Gerta daiteke, ebaluazio ideografikoaren arabera, ikasle batek ontzat eman daitekeen
bilakaera izatea, baina normarekiko eta irizpideekiko ebaluazioetan horrelakorik ez
gertatzea. Eta alderantzizkoa, alegia, kanpoko erreferenteen arabera bilakaera onargarria
izan eta ebaluazio ideografikoan horrelakorik ez gertatzea.
Hein berean adierazi behar da, ebaluatzeko garaian erreferentzia ezberdinak har baitaitezke
ere, hizkuntza-gaitasunak egiaztatzean normotipoa dela irizpidea.
Ebaluazio nomotetikoa hiru ebaluazio aldietan erabiltzen dugu, ikaslea taldearen edo/eta
mailari dagozkion irizpideen arabera kokatzeko; ideografikoa, berriz, tarteko eta amaierako
ebaluazioetan, ikasleak izandako aurrerabidea balioesteko.
Hartzaileak (audientziak)
Ebaluazioaren audientzia terminoarekin adierazten da nori jakinarazten zaizkion ebaluazio
bakoitzaren emaitzak, bestela esanda, emaitzen hartzailea nor izango den.
1.
Ikasleak bakarka: ebaluazioaldi bakoitzaren bukaeran egiten da. Irakaslea ikasle
bakoitzarekin bilduko da bere emaitzen berri eman eta aurrera egin ahal izan dezan
beharrezko aholkuak jakinarazteko.
2.
Ikastaldea: gelan bertan eta klaseko denboran egiten da, ikasle guztiei on egin
liezaieketen aholku eta argibideez hausnartzeko. Irakasleak horren beharra ikusten duenean
egiten du.
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3.
Klaustroa: ebaluazio-bileretan, irakasle bakoitzak bere ikastaldearen eta ikasleen
berri ematen die gainontzeko irakasleei ahoz, eta ebaluazio-txostena ere idazten du,
memorian gordetzeko.
4.
HABE: ebaluazioaldi bakoitzaren bukaeran, Q87n jasotako datuen bidez (laginak eta
mailak) HABEri ematen zaio ebaluazioaren berri.
Ebaluazioaren garaiak
Noiz ebaluatzen dugu ikaslea? Ebaluazio hezitzaileari eskainitako ataletan ikusi dugunez, ez
da ikas-irakas prozesuaren amaieran edo une jakinetan kokatzen den urratsa, ikasturte
osoko lana baizik.
Dena den, A1, A2, B1, B2 C1 eta C2 mailetako ikasturte osoko ikastaroetarako hiru
ebaluazioaldi nagusi aurreikusi ditugu:
1.
Hasierako ebaluazio-diagnostikoa. Ikasle guztiei egiten diegu ikastaroaren hasieran.
Gurekin aritutako ikasleei ikastaroaren lehenengo hilabetean egiten diegu, eta lehenengo
aldiz datozenei matrikulatzeko garaian. Lau trebetasunak neurtzen dira. Abiapuntua
finkatzeko da, balio formatiboa du, eta ikasleen eta taldeen ibilbidea zehazten laguntzen du.
Ebaluazio formatibo horren barruan, unitate bakoitzaren atariko diagnosia ere egiten da
aurrezagutzak pizteko.
Gabonak arteko epean, hala behar izanez gero, ikasle batzuen lagin osagarriak jasoko dira
ikaslearen hasiera-maila aldatzeko epea delako eta, agian, ikasleren bati hasiera-maila
zuzentzea komenigarria izan daitekeelako.
2.
Tarteko ebaluazioa. Ikastaroaren erdialdean egiten da, otsail edo martxo aldera. Lau
trebetasunak neurtzen dira, eta helburu formatiboarekin erabiltzen dira emaitzak, taldeen
eta ikasleen ibilbidea egokitzeko. Hala ere, balio sumatiboa izan dezake ikasleak maila edo
azpimailaren bat gainditu duen ere neurtzen baita. Gainera, HABEk hala eskatzen duen
mailetan —oraingoz, B2, C1 eta C2— urtero zehazten duen data baino lehen egiten da,
egiaztatzeko balioa izan dezan, beraz, maila horietan sumatiboa da, kalifikatzailea, emaitzak
ezagutzea eta ezagutaraztea helburu duena.
3.
Amaierako ebaluazioa. A1, A2 eta B1 mailetan ikasturte amaieran egiten dugu,
egiaztatzeari begira. B2, C1 eta C2 mailetan (egiaztatze-daten eragina dela eta) entzumena
eta irakurmena eta idazmena maiatzean neurtzen ditugu; ahozkoa, ekainean. Funtzio
sumatiboa du ebaluazio honek, eta A1, A2 eta B1 mailetako ikasleen kasuan, HABEk
horretarako jarritako baldintzak betez gero, egiaztatzekoa ere bai.
Hiru ebaluazio aldietan, mailaz maila euskaltegian adostutako ebaluazio-jarduera
komunikatiboak eginarazten zaizkie ikasleei, lau trebetasunetan. Hasierako eta tarteko
ebaluazioak taldeko irakasleak edo autoikaskuntzako ikaslearen tutoreak berak egiten ditu.
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Egiaztatzea euskaltegian egin behar den mailetan —oraingoz, A1, A2 eta B1—amaierakoan
ikasleen irakasleak eta beste irakasle batek hartzen dute parte. B2, C1 eta C2n, irakasleak
egiten ditu, baina, hala nahi izanez gero, zuzendu eta kalifikatzeko beste irakasleren baten
laguntza ere izaten du.
Ikasleen probak eta laginak euskaltegiko sarean zintzilikatzen ditugu, eta irakasleak ere
gordetzen ditu ikaslearen karpetan. Ikasleen esku ere jartzen ditugu, euren karpeta osa
dezaten.
“Ebaluazio diagnostikoa” izeneko karpetan gordetzen ditugu ebaluaziodiagnostikoko ebaluazio-jarduerak. Eta bertan sartuko ditugu, behar izanez gero, hasieramaila finkatzen lagun dezaketen bestelako jarduerak ere. “Tarteko ebaluazioa” izeneko
karpetara igotzen ditugu tarteko ebaluazioari dagozkion ebaluazio-jarduerak, eta “Azken
ebaluazioa-egiaztatzailea” izenekoan sartuko ditugu azken ebaluaziokoak. Jardueraegiaztatzaile guztiak Q87k horretarako eskaintzen dituen karpetetan sartuko ditugu.
Udako ikastaroetan, euren iraupena dela kausa, hasierako eta amaierako ebaluazioak
bakarrik egiten ditugu. Bukatu berri den ikasturtean gurekin aritutako ikasleei ez diegu
berariazko probarik egiten ebaluazio diagnostikoa egiteko, aurreko ikastaroko amaierako
ebaluazioa baliatzen dugu horretarako. Lehenengo aldiz datozenei matrikulatzeko garaian
egiten diegu. Amaierako ebaluazioa ikastaro bukaeran egiten dugu. Ebaluazio horiek
ikasturte osokoen ezaugarri berberak izaten dituzte.
Egiaztatzea
Euskaltegiko ebaluazioarekin uztartuta ageri zaigu egiaztatzea. Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko aginduak ezartzen ditu HABEren Helduen
Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak
eskuratzeko prozedurak. Urtero, HABEren zuzendari nagusiak ebazpena argitaratuko du,
eta ebazpen horrek ezarriko ditu urte horretako azterketa-deialdiak eta HEOCaren zein
maila egiaztatu ahal izango dituzten HABEren Erregistroan inskribatuta dauden
euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek,
dagokion ikasturtean, ebaluazio jarraituaren bitartez. Curriculum hau idazteko orduan,
ebazpena 2017ko urtarrilaren 9koa da. Zarauzko Udal Euskaltegiak aipatutako agindu eta
ebazpenean xedatutakoaren arabera jokatzen du.
HABEk ikasturte horri dagokion ebazpena argitaratu ondoren jakinarazten diegu ikasleei
HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten euskaltegian bertan ebaluazio
jarraituaren bitartez, eta zein, HABEk antolatutako azterketa-deialdietan. Horrekin batera
jakinarazten diegu noiz eta nola egingo diren ebaluazio-jarduerak, zein baldintza bete behar
dituzten horiek balio egiaztatzailea izan dezaten eta zein den, horien emaitzekin ados ez
badaude, erreklamazioak egiteko jarraitu beharreko prozedura.
Gure euskaltegian asko dira egiaztatze-prozesuan parte hartzen duten ikasleak, baina badira,
eta ez gutxi, horretan parte hartu nahi ez dutenak ere. Horietako batzuk oinarrizko
mailetakoak izaten dira, eta beste batzuk, egiaztagiriak ezertarako behar ez dituztenak eta
euskara ikastera soil-soilik etortzen direnak. Ikasle horiek uko egiten diote egiaztatzeari, eta,
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arazorik egon ez dadin, euskaltegiak ezarritako azken ebaluazio-jarduera egiaztatzaileak
egin nahi ez dituela adierazten duen agiri bat sinarazten diegu.
Beste hainbat ikaslek, euren ezaugarriengatik, ez dute baimenik ematen euren entzumeneko,
irakurmeneko, idatzizko eta ahozko laginak jasota gera daitezen, eta horiei ere horixe dioen
agiri bat sinarazten diegu, eta ebaluazioa irakaslearen behaketaren bidez egiten da.
Irakaslearen ebaluazioa
Helburuak, subjektuak, garaiak, hartzaileak eta ondorioak
Euskaltegietako prozesu giltzarria ikaskuntza-irakaskuntzari dagokiona da, eta hor,
ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, irakasleok gara bideratzaile, badugu gure lanean
eragiteko ahalmena. Eragite horren helburua, ebaluazioarena bezalaxe, irakasjarduna
birbideratzea edo hobetzea izango da. Irakasleen jarduna ebaluatzean, ezinbestekoa da
hausnarketari tartea eskaintzea. Horren subjektuak irakaslea bera, klaustroko gainerako
irakasleak eta ikasleak izango dira. Etengabea eta egunerokoa izango da, baina komeni da
garai batzuk bereiztea ere. Guk aldi jakin batzuk erabiliko ditugu gogoeta egiteko: Gabon
aurreko garaia, tarteko ebaluazioarena eta kurtso-bukaera. Irakaslea bera izango da
hausnarketaren azken hartzailea, eta bere ikasjarduera hobetzea, ebaluazioaren ondorioa.
Irizpideak
Asko dira hausnarbidean jar daitezkeen gaiak eta horretarako erabili daitezkeen irizpideak.
Nahiz eta zerrenda osatua izan ez, hona hemen, adibide gisa, irakasleon kasuan ebaluagarri
izan daitezkeen arloak:


Ezagutzak: euskararen inguruko azalpenak emateko gaitasuna eta ikasleen zalantzak
bideratzekoa, IKTekin lan egitekoa, etengabean ezagutza berriak eskuratzekoa,
didaktika alorreko berrikuntzak ezagutu eta horiek eskuratzekoa, etab.



Ikasleen ikaskuntza suspertzeko trebetasunak: ikasleekin helburu lorgarriak
zehazteko gaitasuna, helburu horietara iristeko metodologia egokia erabiltzekoa,
ikaskuntza-prozesua azkartuko duten estrategiak proposatu eta erakustekoa, etab.



Ikasleen motibazioa eta ikaskuntza-prozesua dinamizatzeko abilezia: ikasleen
parte-hartzea eta lan-giroa suspertzeko gaitasuna, ikasleekin ebaluazio hezitzailea
bideratzekoa, etab.



Lankideekiko harremanak: gainerako irakasleekin lankidetzan aritzeko gaitasuna;
lankideekin ideiak, materiala eta hobekuntzak partekatzeko gaitasuna, etab.



Lanlekuarekiko pertzepzioak: konfiantza-giroa, euskaltegiak gizartean duen
prestigioa, berrikuntzarako duen aldeko jarrera, pertsonen gaitasunak nola garatzen
diren, zer segurantza eskaintzen duen, ondo kudeatuta ote dagoen, etab.
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Metodoak, prozedurak eta erremintak
Galdetegiak egitea ikusten dugu arlo horiek ebaluatzeko tresnarik egokiena, baina
azpimarratu nahi dugu irakasleen autoebaluazioa ere oso garrantzitsua dela ikas-irakas
prozesuaren kalitaterantz kontzienteki urratsak emateko. Ikasleekiko eta lankideekiko
elkarrizketetatik ateratzen ditugun ondorioei autoebaluazioarenak gehituz gero,
hobekuntza-bideak errazago antzemango dira eta prestakuntza beharrak ageriago geratuko.
Hortaz, irakasleak ebaluatzeko erabiliko diren bitartekoak honakoak izango dira: ikasleei
egindako galdetegiak, irakasleen klaustro bilerak eta irakasleen autoebaluazioa. Horretaz
gain, unitatearen bukaeran egiten den ebaluazioa ere aprobetxatu dezakegu. Egindakoa eta
ikusitakoa gogoratzeaz batera, ikasleei unitateari eta irakaslearen jardunari buruzko iritzia
eskatuz gero, alderdi askoren balorazioa egiteko bidea irekiko digu, eta interesguneak
azaltzeko aukera egokia emango die ikasleei.
Euskaltegiaren ebaluazioa
Euskaltegiaren funtzionamendua hobetzea da euskaltegia ebaluatzearen helburua, guregana
datozen herritarren, ikasleen, irakasleen, bertako langileen eta gainerako interes-taldeen
behar eta espektatibei erantzuteko asmoz.
Subjektuak, ebaluagaiak, hartzaileak eta garaiak
Euskaltegiaren egitura, kudeaketa, antolamendua, helburuak, baliabideak, IKTen erabilera,
kultura, ingurunea, eta abar izango dira ebaluagai. Subjektuak, berriz, HABE, udala,
klaustroa, ikasleak eta herritarrak izango dira. Ebaluazioa egiteko berariazko garaia
ikasturtearen amaiera izango da eta hartzaileak irakasleak, udala eta HABE izango dira eta
urteko memoriaren, planaren eta bilera informatiboen bidez jasoko dituzte ebaluazioaren
emaitzak.
Prozedurak, tresnak eta adierazleak
Euskaltegia ebaluatzeko erabiliko diren tresnak plana, memoria, estatistikak, bilerak,
eztabaidak, galdetegiak eta abar izango dira eta kalitate-adierazle sistema baten bitartez
neurtuko dira asebetetasun-maila eta helburuei begirako errendimendua.
Horretarako, euskaltegiak ebaluazio-plan estrategiko bat antolatu behar du, eta estrategia
eta planifikazioaren atalean eginkizun nagusi hauek ditugu: informazioa bildu interestaldeen gaurko eta etorkizuneko beharren ingurukoa, eta kudeaketari buruzkoa; estrategia
eta planifikazioa atondu, bildutako informazioa aintzat hartuta; berrikuntza eta aldaketa
planifikatu, gauzatu eta berrikusi.
Ebaluazio-plan estrategiko bat egin behar dugunez, estrategia eta planifikazioa beharko
ditugu. Estrategiaren bidez, euskaltegiak politikak eta ekintzak zehazten ditu. Estrategia
lantzen ari garela, honakoak zehaztuko ditugu: zein den gure xedea, zergatik gauden hemen,
zertarako; zein den gure ikuspegia, nora joan nahi dugun, zer lortu nahi dugun; zein diren
gure balioak, nolakoak garen, nolako jokabidea daukagun; zein diren arrakasta lortzeko
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gure faktore kritikoak. Planifikazioa dator gero, alegia, asmoak ekintzetara ekartzea eta
finkatutako helburuak lortzeko zer baliabide beharko ditugun zehaztea: pertsonak, denbora,
jakintza, baliabide teknologikoak, instalazioak, etab.
Euskaltegiaren kudeaketaren arduraduna da zuzendaria. Irakasleen lana ebaluatu behar
den bezalaxe ebaluatu behar da zuzendariarena ere. Zuzendariak kudeatu egingo du
euskaltegia, ematen dugun prestakuntza, lortzen dugun etekina eta gauzatzen dugun
etengabeko hobekuntza. Euskaltegiko pertsonak motibatu eta babestu egingo ditu eta
eredu izango den jokabidea erakutsiko du. Berari dagokio giro egokia sortzea euskaltegiko
langileek etengabe beren gaitasunak garatzeko, erantzukizun handiagoa hartzeko eta
iniziatiba izateko, horrela lan egiten den tokietan pertsonek lagundu egiten baitute
euskaltegia bera ere garatzen. Beraz, zuzendariaren lana da giza baliabideak modu
gardenean planifikatu, kudeatu eta hobetzea, betiere, estrategia eta planifikazioa helburu.
Era berean, pertsonalaren gaitasunak identifikatu, garatu eta baliatuko ditu, norbanakoa
eta euskaltegiaren xedeak lerrokatuz eta pertsonala inplikatuko du elkarrizketa irekiaren
eta autonomiaren bidez, eta horien ongizatea zainduko du. Horrez gain, bere gain hartuko
ditu euskaltegiak politikariekin eta interes-taldeekin dituen harremanak.
Baliabideak egoki kudeatzea ere badagokigu, are gehiago administrazio publikoaren
zerbitzu garen aldetik. Baliabideen artean ditugu finantza-baliabideak, teknologikoak,
instalazioak, eta informazioa eta jakintza; jakina, horiek ere ebaluatu behar dira.
Ebaluazioa egiteko, galdera hau da gakoa: zer egiten du udal euskaltegiak aurreko
puntuetan zehaztu duguna lortzeko? Horrez gain, bi neurketa-mota egiten dira,
subjektiboak batzuk, objektiboak besteak.
Ikasleen eta gainerako interes-taldeen asetze-maila neurtzen da, galdetegiak, elkarrizketak
eta abar baliatuz. Kexak eta iruzkinak ere bide dira iritzia jakiteko. Asetze-inkestetan
neurtuko ditugu ikasleentzat garrantzitsuak diren arloak eta gure euskaltegiak hobetu
ditzakeenak. Neurketa subjektiboa egiteko asetasun-adierazleen artean ditugu, adibidez,
arlo hauei buruzkoak: ikasle eta irakasleen asetze-maila orokorra; metodologia; ikaskuntzaeta prestakuntza-prozesuen kalitatea; irakasleen profesionaltasuna; ikaskuntza ikasleen
ezaugarriei egokitzen zaien; berrikuntzarako dugun gaitasuna; ikasleei eta interes-taldeei
ematen diegun orientazioa; kasu indibidualei erantzuteko dugun malgutasuna eta
gaitasuna; jasotako arreta pertsonalizatua; gaurko beharrei erantzuteko egokitasuna;
ikaskuntza-helburuen eta ebaluazio-irizpideen gardentasuna; ikasteko zailtasunak dituzten
ikasleei laguntzeko zerbitzuak; euskaltegian gertatzen diren bajei eta porrotari aurre
egiteko neurriak; behar bereziak dituzten ikasleentzako eta gizarte-egoera ahula
dutenentzako ikaskuntza pertsonalizatua; irisgarritasuna, adibidez, behar bereziak
dituzten pertsonen irisgarritasuna, ordutegiak, zerbitzuaren kostua; eskaintzen dugun
informazioa zenbateraino den eskuragarria eta ikasleek nola jasotzen duten (kantitatea,
kalitatea, fidagarritasuna, gardentasuna, hizkeraren egokitasuna helburu-taldearen
arabera...); euskaltegiaren irudi orokorra eta herritarren artean duen izen ona; herritarrek
euskaltegian eta bere zerbitzuetan duten konfiantza; ikasleen eta gainerako interes-taldeen
parte-hartzea; kalitatea neurtzeko balio duten zerbitzu gehigarriak, hala nola liburutegia,
instalazioak, eraikina eta ekipamendua, IKTak; zuzendaritza eta kudeaketa-sistemak;
euskaltegia zuzentzeko gaitasuna, (adibidez, helburuak ezartzekoa, baliabideak
esleitzekoa, euskaltegiaren jardueraren ebaluazioa egitekoa, giza baliabideak kudeatzeko
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estrategia bideratzekoa, etab.) eta gai horiek komunikatzeko gaitasuna; eginkizunak nola
banatzen diren langileen artean eta nola ebaluatzen den bakoitzaren jardunbidea;
norbanakoaren eta taldearen ahalegina nola aintzatesten den; laneko giroa; nola egiten
zaien aurre gatazkei, kexei edo arazo pertsonalei; euskaltegiko kultura, esaterako, nola
tratatzen eta sustatzen diren irakasleen arteko jakintza-trukeak, etab.; giza arazoei buruzko
ikuspegia, adibidez, lanean dagoen malgutasuna, lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko
oreka, osasunaren babesa, lanlekuko konfort-maila eta laneko ingurune-baldintzak; etab.
Adierazle objektiboen artean, berriz, honako hauek: birmatrikulatu diren ikasleen kopurua,
zenbat ikaslek bukatzen duten ikasturtea, asistentzia, maila gainditzeko ikasleek behar
izaten dituzten orduak, maila gainditzen duten ikasleen kopurua, egiaztapen-azterketak
gainditutakoena, zenbatek gomendatuko luketen euskaltegia, jasotako eta onartutako
iradokizunak, ikasleekiko eta gainerako interes-taldeekiko zenbat harreman-modu berri eta
berritzaile erabili diren, informazio-kanalen kopurua, IKTen erabilera-maila, urtean
egindako bileren eta inkesten kopurua, egindako galdetegietan zenbatek erantzun duten,
berrikuntzarako proposamen-kopurua, prestakuntza-jardueretan izandako parte-hartzea,
etab.
Dokumentu programatikoak eta operatiboak
Euskaltegia ebaluatzeko adierazleen neurketak emandako informazioa sistematizatu eta
aztertu ondoren, hobekuntzak txertatuko dira, bai epe luzeko dokumentu programatikoetan,
hau da, Euskaltegiko Curriculumean eta barne araudian, bai lanerako behar ditugun
urteroko dokumentu operatiboetan, hots, planean eta memorian.
Euskaltegiaren curriculum-proiektuaren ebaluazioa
Geure egiten dugu HEOCak Euskaltegiaren curriculum-proiektuaren ebaluazioaz dioena,
eta horretan oinarrituko da gure ebaluazioa. Geure iritziz ere, curriculuma ebaluatzea
heziketa-prozesua (ikasprozesua) aztertzea eta balioestea da, osotasun gisa harturik.
Proiektuaren balioaren ikerketa da, praktikara ekartzea. Horrenbestez, garapena
diseinuarekiko zein neurritan datorren bat egiaztatzea baino gehiago, praktikan gerta
daitezkeen aldaketak argitu beharko ditu ebaluazioak, eta, bidenabar, ahalbidetu
diseinuaren eta garapenaren arteko egokierak eta aurreikusi gabeko dinamikak eta emaitzak.
Curriculumaren garapenean sorturiko beharrak eta erabilitako estrategiak aztertuko dira,
irakasleei eta ikasleei beren iritzia eskatu, helburuak bete diren ala ez ikusi, azterketen
emaitzak aztertu… Horren guztiaren arabera ikusiko da ECPa moldatu behar den edo ez.
Metodoak, subjektuak, prozedurak, garaiak eta dokumentu operatiboekiko uztardura
Duen izaera formatiboagatik, erakundearen autoebaluazioa da praktikatik gertuen dagoen
eta informaziorik zehatzena eskainiko duen ebaluazio mota: barne-ebaluazioa. Euskaltegiak
euskaltegirako burututako ebaluazio-prozesua, azaleratutako behar/premiei aurre eginez,
barne-prozesuen hobekuntzara zuzendua. Izan ere, euskaltegia bera da ikas-irakas
prozesuen hobekuntzaren ardatz eta giltzarri, oinarrizko unitatea.
Barne-ebaluazioaren subjektua klaustroa eta ikasleak izango dira. Horretarako, ikasleentzako
galdetegiak, eguneroko jardunari buruzko hausnarketak eta irakasleen arteko iritzi-336-

trukaketak hartuko dira kontuan. Barne-ebaluazioa ikasturtearen amaieran egingo da,
Curriculumean jarritakoa zenbateraino bete den aztertu eta memorian jasoko da urrian. Une
horretan jasoko dira ebaluazioaren ondorioak eta horiei jarraituz osatuko da hurrengo
ikasturterako plana. Planean jasoko dira proposatutako hobekuntzak eta euskaltegiko
curriculumean ere ezarriko dira.
Kanpo-ebaluazioa, berriz, eraikitako sistemak ematen dituen emaitzak aztertzera ez ezik,
ikaste- eta irakaste-prozesuak sendotzeko euskarriak eskaintzera ere bideratua da. Izan ere,
euskaltegietatik jasotako informazioa oinarri harturik, irakasleentzat zein euskaltegiarentzat
beharrezko aldaketak eta hobekuntzak ahalbidetuko dituzten lan-ildoak eskaini beharko
ditu, hobekuntza eta emankortasuna oinarri hartuz, ikaste- eta irakaste-sistemaren kalitatea
areagotzeko.
Kanpo-ebaluazioaren subjektua HABE izango da. HABEk aztertuko du proiektua bere
osotasunean, baina ikasleengandik jasotako feedbacka ere hausnargai izango da ikaste- eta
irakaste-prozesuak sendotu eta hobetzeko. Kanpo-ebaluazioa ikasturtearen amaieran egingo
da, euskaltegiaren plana zenbateraino bete den aztertu eta memoria egiteko garaian, urrian.
Kanpo-ebaluazioak hobekuntza-prozesuetan eragin ahal izateko, lehentasunezko baldintza
bilakatzen da barne-ebaluazioa; barneko prozesuen ezagutzak eta horren gaineko
hausnarketak areagotu egiten baitute informazioaren kalitatea. Horrexegatik, nekez lortuko
da kanpo-ebaluazioko txosten batek euskaltegiaren prozesuetan eragitea, euskaltegiak
autoebaluatzeko tresnarik ez badu eta horretarako hausnarketa-dinamikarik eraikitzen ez
bada. Ikuspegi honetatik, kanpo- zein barne-ebaluazioak ez dira uztartu ezineko aukerak,
beharrezko eta osagarri diren prozesuak baizik.
Adierazleak
Goian aipatutakoak bideratzeko, ezinbestekoa da, batetik, adierazleak izatea eta, bestetik,
horiekin neurketa-sistema bat osatzea; neurtzen dena egin, egiten baita. Informaziora
heltzeko bidea eskainiko dute datuek, eta, informazioa baliatuz, sistemaren ezagutza
sendotzeko aukera izango da; alegia, sendotasunak eta ahuleziak antzeman, eta ondorengo
aurrera begirako hobekuntza-prozesuak abian jartzekoa.
Euskaltegiko Curriculuma ebaluatzearen helburua hezkuntza-kalitatea lortzea da, eta
horretarako koherentzian izan behar dira euskaltegiak ikasleei agintzen diena, hau da,
ikaskuntza-ibilbidea bukatzen dutenean zer ikasita aterako diren (ikaskuntzaren helburuak),
euskaltegiaren bermea agindutakoa betetzeko (irakasleek eta zuzendaritzak egingo duten
lanaren bitartez), eta, azkenik, ikasleek lortzen dituzten emaitzak. Beraz, horiek izango dira
Curriculuma ebaluatzeko adierazleak.
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