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1. MINTZAMENA HEZKUNTZA ALORREAN
Egungo gizartean, ondo hitz egiten jakitea oso garrantzitsua da harremanak
egiteko, argudiatzeko, akordioetara iristeko edo testuinguru akademikoetan
edo lanekoetan irudi egokia emateko. Norberak pentsatzen duena adierazten
jakitea eta gainerakoek diotena interpretatzeko gai izatea funtsezko gaitasuna
da harreman berriak ezartzeko eta ezagutza berriak lortzeko.
Gaur egun, ahozko komunikazioak duen garrantzia idatzizkoaren parekoa da,
zalantzarik gabe. Ahoz argi eta zuzen komunikatzeko gai ez den pertsonak
mugak aurkituko ditu, bai alor profesionalean, bai pertsonalean.
Ahozko hizkuntzan trebatzea, harreman pertsonaletan duen garrantzi handiaz
gain, ezagutza eraikitzearekin, gaitasun kognitibo desberdinak jakitearekin eta
jarduera bera planifikatzearekin oso lotuta dago; horrela, errealitatea
irudikatzeko prozesua eta horren komunikazioa elkarren osagarri dira.
Haurra ikastetxera iristen denean 1.H (familia-hizkuntza) ondo dakiela
pentsatzearen eraginez, irakurmenaren eta idazmenaren irakaskuntzaikaskuntzan arreta jarri izan da, eta arloan lan egiteko ardatz nagusi bihurtu
izan da. Baina ahozkoaren eremuak, bai ekoizpenari dagokionez, bai
diskurtsoen harrerari dagokionez, ez du behar duen curriculum-eremua hartu.
Horrela, ahozko hizkuntzari buruzko lana bigarren plano batera pasatu zen, eta
batzuetan, aldian behingo jarduera eta sistematizatu gabeko lana bihurtu zen.
Ahozko familia-hizkuntza bat-batean eskuratzen da, baina horren ikaskuntzak
hezkuntza-etapa guztian zeharreko lan programatua eta sistematikoa eskatzen
du.
Lehen Hezkuntzan hasitako ikasleak, 1.H ezagutzari dagokionez, gai dira mezu
konplexu samarrak ulertzeko, erraz hitz egiteko eta sintaxiaz nolabait jabetzeko,
eta horrek bat-bateko hizkuntzaren erabilera errazten die. Baina ez da gauza
bera gertatzen 2.H-n (ikaste-hizkuntza) eskolatu diren ikasleen kasuan, familiainguruan eta eskolaz kanpo erdiesten diren bat-bateko erabilerak ez baitira
garatu.
Atzerriko hizkuntzen kasuan, ama-hizkuntzan (gaztelania edo euskara) lortu
diren ikaskuntza-estrategiak 3.Hra (atzerriko hizkuntza) bideratzen dira; hori
dela eta, ikaskuntzako aurrerapena modu orokorrean gertatzen da hizkuntzaren
ia alor guztietan, bereizgarritasun guztiak bateratuz edo baztertuz,
oinarrizkoenak izan ezik. Errealitateari buruz dugun ezagutza, azken finean,
gure ikaskuntza-estrategiak ez dira zatikatuta gertatzen, modu orokorrean
baizik; horrek hizkuntzen tratamendu bateratua eskatzen du.
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2. AHOZKO HIZKUNTZAREN ERABILERAREN ANIZTASUNA
Ahozko hizkuntzaren erabilerak askotarikoak dira; ondorioz, ikasgelako
komunikazioa, jarduera desberdinak egitea, eta azken finean, eskola-bizitza
bera ikaskuntza-egoerak dira. Egoera horretan, erabilera-anitzak eta
komunikazio-testuinguruak irakaskuntzako helburuak izan behar dira, eta
eskola mailara egokitutako eta argi zehaztutako helburuetan eta edukietan
oinarrituko dira. Halaber, ebaluazio-irizpideak zehaztu behar dira; horrela,
ikasleak jakingo du zer ari den ikasten eta zer ebaluatuko zaion.
Ikasgelan, ideien edo sentimenduen berri emateko ere hitz egiten da, lanei edo
ariketei buruzko argibideak eskatzeko, jokaera-arauak aipatu edo arazoak
ebazteko eta abar. Komunikazio-egoera hauetatik eta beste batzuetatik batbateko diskurtsoak sortzen dira; horiek gizarte-elkarrekintzaren ondorioak dira,
eta hizkuntzaren aspektuak sistematikoki lantzea eskatzen dituzute: erregistroa,
lexiko-zuzentasuna eta zuzentasun gramatikala; diskurtso motakoa: azaldutako
ideien ordena eta garrantzia, informazioaren koherentzia; eta pragmatikaren
arlokoa: hitzen txanda errespetatu, diskurtsoaren kudeaketa entzumenezko
jarreraren bidez eta solaskideak esaten duenaren balorazioaren bidez...
Gainera, ikasgelan hitz egiten da ikasteko eta ezagutzak partekatzeko; eta
horrek eskatzen du irakaskuntzak eta ikaskuntzak konplexuagoak diren ahozko
beste diskurtso mota batzuk eskaintzea. Erabilera mota horiek ez dira egunero
eta bat-batean gertatzen; hala eta guztiz ere, alor akademikoa osatzen dute eta
izaera formalagoa izan ohi duten diskurtsoetan biltzen dira. Egoera hauek, hau
da, gelakideen aurrean lan bat azaltzea, bizitutako edo imajinatutako
esperientzia kontatzea edo eztabaida batean ikuspegi bat defendatzea landu
egin behar dira ikasgelan, eta modu planifikatuan eta sistematikoan landu
ezean, nekez lortzen diren estrategiak eta gaitasunak ikastea eskatzen dute.
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek mota honetako ahozko testuen
ezagutza eta erabilera barneratu behar dituzute; horrek beharko du
hizkuntzaren erabilera formalago eta landuago baten erabilerara bideratutako
lanaren plangintza.
Ikasgelako esku-hartzea eta ikaslearen konpetentziaren ebaluazioak
progresiboak izan eta oinarrizko mailetatik aurrera egin behar dute. Lehen fase
honetan, oinarrizko hizkuntza-egituren finkapenean eta elkarrizketa motako
egoeretan zentratuago dagoen ahozko diskurtsoaren erabileran jarri behar da
arreta. Ondoren, aurretiazko plangintza eta esango den horren edukiari eta
formari buruzko gogoeta eskatzen duten jardueren ebaluazioan eta horien
gauzapenean oinarrituko da zeregina.
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Azken finean, ikasleak egoera eta testuinguru desberdinetan ahoz adierazteko
duen gaitasuna hobetzea eta hizkuntza bat-batean eta intuizioz erabiltzetik
gogoeta eta formalitate maila handiago batekin erabiltzea da helburua.

3. PROBAK APLIKATU AURRETIKO TESTUINGURUA ETA
IRIZPIDEAK
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren testuinguruak honela definitzen du
mintzamena: “ikasleen prestakuntza pertsonal, akademiko, sozial eta
profesionalerako beharrezkoak diren ahozko diskurtsoak egiteko oinarrizko
gaitasunen, ezagutzen eta jokaeren multzoa biltzen du, batez ere pertsona
bakar batek kudeatuta. Dimentsio honek komunikazio-egoera desberdinetarako
egokitutako ahozko diskurtsoen ekoizpena zuzentzen duten gaitasun zehatzak
menderatzea esan nahi du, edukia antolatzeko koherenteak eta kohesionatuta.”
Konpetentzia-testuinguru honetan ezartzen diren irizpideei jarraituz, 2010-11
ikasturtean, Ebaluazio-diagnostikoaren bidez, hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia hiru hizkuntzatan ebaluatu da lehen aldiz: euskara, gaztelania eta
ingelesa. Aurreko edizioetan bezala, ikasleek ahozko eta idatziko testuak
ulertzeko eta idatziz adierazteko duten trebezia mailaren berri izateko probak
aplikatu dira; hala eta guztiz ere, ahoz adierazteko gaitasuna ebaluazio
honetako testuingurutik kanpo geratu da.
Egoera hori gertatzen da hizkuntzaren erabileran askotariko komunikazioegoerak biltzen dituzten proba batzuen bidez ikasle kopuru handia ebaluatzea
oso zaila delako.
Mintzamena ebaluatzeko probak ahozko ulermenerako edo idatzizko
ulermenerako diseinatzea bezain konplexua da; baina hori aplikatzea askoz ere
gehiago kostatzen da; izan ere, dedikazio handia eskatzen du pertsonei eta
denborari dagokionez; izan ere, beharrezkoa da ikasle bakoitzari elkarrizketa
egitea dimentsio honetan zer gaitasun maila duen zehazteko.
Ahozko erabilerak ebaluatzeak mota desberdineko elementuak aztertzea esan
nahi du. Testu oro, bai idatzizkoa, bai ahozkoa, helburu bat, hartzaile bat duen
komunikazio-unitatea dela eta komunikazio zehatzeko egoera batean gertatzen
dela hartzen baldin badugu abiapuntu gisa, aztertzeko moduko alor jakin batzuk
ditugu.
Bestalde, testuaren ezaugarrietan arreta jartzen baldin badugu, zer informazio
aukeratu den, nola antolatu den eta diskurtsoan ageri diren ideiak zer
mekanismoren bidez zerrendatu diren baloratu beharko dugu.
Azkenik, alor jakin batzuek ahozko hizkuntzaren erabileraren alderdirik
formalenarekin dute zerikusia eta horietan honelako gaiak aztertzen dira:
intonazioa eta erraztasuna diskurtsoaren ekoizpenean, gramatika-zuzentasuna
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eta lexiko egokiaren erabilera, baita elkarreragiteko eta diskurtsoa bera
kudeatzeko gaitasuna ere.
Azken finean, ondo adierazteko gaitasuna izatea ez da hizkuntza arlokoa soilik
den konpetentzia batez jabetzea bakarrik; izan ere, beste trebezia batzuk
kudeatzeko gaitasuna ere eskatzen du, hau da, soziolinguistikoa, diskurtsiboa
eta estrategikoa; horiek beharrezkoak dira komunikazioa koherentea eta
eraginkorra izan dadin. Ahozko ekoizpenen azterketa zorrotz batek elementu
multzo hori izan beharko du derrigor eta horien guztien balorazio neurtua egin
beharko du.

4. MATERIALEN EGITURA ETA ANTOLAKETA
Hemen aurkezten diren materialen helburua LHko 4. mailako irakasleek
mintzamenean, hiru hizkuntzatan (euskara, gaztelania eta ingelesa), ikasleen
konpetentzia ebalua dezaten beharrezkoak diren tresnak eskaintzea da,
eskema eta irizpide komun batzuetatik abiatuta.
Probak kanpo-ebaluazio baten ikuspegitik diseinatu dira, hau da,
konpetentziako gainerako probak egiteko erabili diren ezaugarri berberekin.
Hala eta guztiz ere, kasu honetan, ikastetxeak aukeratuko du une egokia eta
aplikatzeko modurik onena.
Hauek dira prestatu diren materialak:
 Proben aplikazio-gida
 Probak eta ebaluazio-irizpideak
 Behaketa-txantiloia
 Mintzamena lantzeko orientabide didaktikoak eta materialak
Ebaluazio-irizpideak eta euskara eta gaztelaniarako proben egitura eta
antolaketa komunak dira; izan ere, curriculum berbera partekatzen duten
hizkuntza koofizialak dira, nahiz eta garapen desberdina izan. Bestalde, biak
ikaste-hizkuntza izanda, irakaskuntza eta ikaskuntzako jarduerak egiteko
oinarrizko euskarria dira, curriculumean eta konpetentziaren testuinguruan
adierazten den moduan.
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Probak antolatzea: euskara/gaztelania
ATALA

HELBURUA

PROZEDURA

TRESNAK

Probak aurkeztea

DENBORA
1-3 minutu

AGURRA

minutu 1

1. ATALA
SOLASA

Heldu batekin
hainbat gairen
inguruan
(ikasleen
interesekin bat
datozenak)
ahozko
elkarreragina
ebaluatzea.

Ikasleekin
hizketaldi/elkarrizketa bat
egiteko hainbat galdera
proposatuko dira.
Elkarrizketa banaka egingo
da bertan dauden bi
ikasleekin.

Ebaluatzailearentzako
fitxak.
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

2. ATALA
BAKARRIZKETA

Lan zehatz
batetik
abiatuta,
bakarrizketatestuak
ekoizteko
ikasleek duten
gaitasuna
ebaluatzea.

Ikasleak, egoera batetik
abiatuta, proposatutako gaia
garatzean oinarritutako lan
bat egin behar du.
Horretarako, emandako
fitxan, lagungarri izan
ditzakeen galderak eta
ideiak ditu.

Ebaluatzailearentzako
fitxa
Ikaslearentzako fitxa
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

3. ATALA
ELKARRIZKETA

Lan zehatz
batetik
abiatuta, lagun
batekin ahoz
elkarreragiteko
gaitasuna
ebaluatzea.

Ikasleek bere ikaskidearekin
ahoz elkarreragin behar
dute, eta proposatutako
egoeratik abiatuta, lana
egingo dute.

Ebaluatzailearentzako
fitxa
Ikasleentzako fitxa
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

2 min
(ikasle bakoitzak)

2 min
(ikasle bakoitzak)

2-3 min
(bi ikasleak)

Etapako curriculumak atzerriko hizkuntzarako ezartzen dituen helburuak ez dira
gaztelaniarako eta euskararako pentsatutako berdinak; hori dela eta, hiru
hizkuntzak ebaluatzeko eredu komun bat dagoela pentsatzen den arren, proben
egituran eta ebaluazio-irizpideetan alderen bat duen diseinuaren alde egin da.
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Probak antolatzea: ingelesa
ATALA

HELBURUA

PROZEDURA

TRESNAK

Probak aurkeztea

DENBORA
1-3 minutu

AGURRA

minutu 1

1. ATALA
SOLASA

Heldu batekin
hainbat gairen
inguruan (ikasleen
interesekin bat
datozenak) ahozko
elkarreragina
ebaluatzea.

Ikasleekin
hizketaldi/elkarrizketa bat
egiteko hainbat galdera
proposatuko dira.
Elkarrizketa banaka
egingo da bertan dauden
bi ikasleekin.

Ebaluatzailearentzako
fitxak
Ikaslearentzako fitxa
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

2. ATALA
BAKARRIZKETA

Lan zehatz batetik
abiatuta,
bakarrizketatestuak ekoizteko
ikasleek duten
gaitasuna
ebaluatzea.

Ikasleak, egoera batetik
abiatuta, proposatutako
gaia garatzean
oinarritutako lan bat egin
behar du. Horretarako,
emandako fitxan,
lagungarri izan ditzakeen
galderak eta ideiak ditu.

Ebaluatzailearentzako
fitxa
Ikaslearentzako fitxa
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

4-5 min
(ikasle batek)

2-3 min
(ikasle batek)

Amaitzeko, adierazi behar da proba pilotuak EAEko hainbat ikastetxetan egin
direla. Proba pilotu hauen helburua hirukoitza izan da: batetik, proposatutako
egoerek eta gaiek ikasleentzako duten zailtasuna eta interesa aztertzea, baita
ebaluazio-irizpideen eta txantiloien baliozkotasuna ere. Bestetik, hizkuntzairakasleak proposatutako gaien eta probek osatzen duten zati desberdinen
egokitasunari buruz iritzia nabarmentzea.
Edonola ere, bistakoa da edozein proba motarekin mintzamenaren ebaluazioa
egiteko beharrezkoa dela aurretik ikasgelan modu sistematikoan lan egin izana.
Ez dugu ahaztu behar trebezia jakin batzuk ebaluatzen ari direla, eta horiek,
konpetentziako beste batzuen moduan (entzumena eta irakurmena, eta
idazmena), aurretik landu behar direla ikasleak modu eraginkorrean erabili ahal
izateko.
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5. EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Ebaluazio-irizpideen azalpena
Ebaluazio-irizpideak hurrengo bost bloketan antolatu dira:
 Komunikazio-egoerara egokitzea
 Koherentzia eta testu-kohesioa
 Zuzentasuna
 Hizkuntzaz kanpoko alorrak
 Elkarreragitea
Lehen hiru atalak testu-propietateetan oinarritzen dira eta edozein testu
motatarako komunak dira; azken biak, ordea, ahozko diskurtsoen bereizgarriak
dira.

Komunikazio-egoerara egokitzea
Egokitzapenaren bidez egokitzen da testua diskurtso-testuingurura. Testuak
sortzen den komunikazio-egoeraren parametroak (solaskideak, komunikazioasmoak, ekoizpen- eta harrera-kanala eta abar) islatzen ditu, eta testuaren
hizkuntza-ezaugarriak
zehazten
ditu
(aukeratutako
testu-generoa,
erregistroa...).
Hauek dira egokitasunarekin zerikusia duten adierazleak:


Helburua, lanaren helburua errespetatzen den ala ez: deskribatu,
kontatu, azaldu..



Gaiaren garapena, informazio mota, kalitatea eta kantitatea
komunikazio-egoerarako garrantzitsua denentz.



Hizkuntza-erregistroa, erabilitako hizkuntza-barietatea (formala, ezformala…) proposatutako lanarekiko egokitzen ote den.



Kortesiazko formulak, hau da, agurrak, eskerrak, mesedeak...

Koherentzia eta kohesioa
Koherentzia propietatearen bidez testu bat zentzu-unitate gisa antolatzen da
modu orokorrean. Informazioaren aukeraketan eta horren antolaketan egitura
jakin bat ikusten da. Kohesioa propietateak biltzen ditu testuko informazioaren
arteko harremanak ezartzea ahalbidetzen dituzten hizkuntza-mekanismoak.
Mekanismo horiek batez ere bi motatakoak dira: gramatikalak eta lexikoak.
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Hauek dira koherentzia eta kohesioarekin zerikusia duten adierazleak:


Testu-egitura: eskatutako testuaren testu-egitura errespetatzen den
ikusi: narrazioa, deskribapena…



Informazioaren aurrerapena eta koherentzia: informazioa modu
garrantzitsuan aukeratzen den ziurtatu, kontraesanik, alferrikako
errepikapenik... egon ez dadin.



Kohesio-mekanismoak: atal desberdinak konektore egokiekin eta
erreferentea galdu gabe lotzen dituen testu bateratu bat gertatzen ote
den begiratu; horrela, gaien aurrerapena bermatuko da.

Zuzentasuna
Zuzentasunaren bidez testua arau gramatikaletara egokitzen da. Arau
morfosintaktikoen erabilera zuzena eta lexiko egokiaren erabileran zehazten da.
Ahozko testuetan alor fonetikoak ere sartzen dira.
Hauek dira zuzentasunarekin zerikusia duten adierazleak:


Lexikoa, lexiko zuzenaren erabilpena.



Morfosintaxia,
erabilpena.



Ahoskera, hizkuntzaren ezaugarri fonetikoak zuzen erreproduzitzea.

egitura

morfosintaktiko

zuzenak

eta

askotarikoak

Hizkuntzaz kanpoko alderdiak
Ahozko hizkuntzaren ezaugarri zehatzak dira; hizkuntza-elementuak eta
hizkuntzakoak ez diren seinale multzoa jartzen da jokoan; horiek testuei
zentzua ematen ere laguntzen diete.
Hauek dira hizkuntzaz kanpoko alor gisa biltzen diren adierazleak:


Intonazioa, esanahi-ñabardurak emateko (galderak, harridurak...)
barietate tonalak erabiltzen diren ala ez.



Jariotasuna, ahozko diskurtsoa etenik gabe aurrera egiten duten ala
ez.



Adierazgarritasuna,
keinuak
kontrolatzen diren ala ez.

eta

gorputz-hizkuntza

ondo
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Elkarrekintza
Ahozko komunikazioan, igorlearen eta hartzailearen egitekoak txandakatu
egiten dira diskurtsoa partekatuta eraikitzeko.
Hauek dira elkarreraginarekin zerikusia duten adierazleak:


Parte-hartzea: ikasleak bat-batean
elkarreragiten laguntzen duen.



Hitz egiteko txandak, esku-hartzeen trukaketa errespetatzen duen ala
ez, hitzen erabilera monopolizatu gabe edo besteen esku-hartzea zaildu
gabe.



Diskurtsoaren kudeaketa, esku-hartzeak solaskideenetatik abiatuta
eraikitzen duen ala ez.

parte

hartzen

duen,

eta
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LH-KO 4. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA GAZTELANIA/ EUSKARA
IRIZPIDEAK
HASIERAKO MAILA
1. KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA
. Proposatutako lana ez du zehatz-mehatz betetzen
Diskurtsoaren helburua
edo zailtasun handiz betetzen du. Laguntza behar du.
Gaiaren garapena
. Gaia ez du behar bezainbat garatzen.
Kortesiazko formulen
. Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.
erabilera
2. TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
. Diskurtsoa desordenatuta dago. Zentzu orokorra
Testuaren egitura
Informazioaren garapena eta galdu da.
. Informazioa errepikakorra eta koherentziarik gabea
koherentzia
da.
Kohesio-mekanismoak:
. Diskurtsoa loturarik gabekoa da, lokailuak falta
testuaren antolatzaileak
direlako edo esaldi batzuk osatu gabe geratu direlako.

ERDIKO MAILA

MAILA AURRERATUA

. Lana ondo egiten du laguntzarekin, baina ez aurrez
ikusitako moduan.
. Gaia behar bezainbat garatzen du.
. Oro har, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

. Sortutako diskurtsoak agindutako lana betetzen
du eta aurrez ikusitako moduan, autonomiaz.
. Gaia behar bezala garatzen du. Datu
garrantzitsuren bat ematen du.
. Oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

. Ideietan nolabaiteko ordena antzematen da.
. Informazioak aurrera egiten du, errepikapen edo
koherentzia-gabeziaren bat egon arren.
. Lokailu erraz batzuk erabiltzen ditu.

. Ideiak ondo ordenatuta daude.
. Informazioa egoki garatzen da.
. Oro har, esaldiak osatzen ditu eta lotzen ditu.

. Hiztegi egokia.
. Akats morfologiko eta sintaktiko batzuk ager daitezke.
. Ulermena eragozten ez duten hutsak egiten ditu.

. Gairako hiztegi egokia eta ugaria,
beste hizkuntza bateko lexikora jo gabe.
. Ez dago ia akats gramatikalik.
. Ahoskera argia eta zuzena.

. Intonazio naturala. Batzuetan tonua aldatzen da.
. Erritmo ona du, baina batzuetan zalantzak izaten ditu.
. Oro har, keinuak egokiak dira, baina gehiegi edo gutxiegi
egiteagatik desegokia izan daiteke.

. Intonazio naturala eta inflexioekin.
. Etenik gabeko erritmoa, jarioarekin.
. Keinuak diskurtsorako egokiak dira.

. Hitz egiten du, baina batzuetan laguntza behar du hasteko
edo hitza hartzeko.
. Oro har, hitz egiteko txanda errespetatzen du, baina
batzuetan eten egiten du ez dagokionean. Galderei
erantzuten die.
. Batzuetan ez du kontuan hartzen hizketakideak dioena.

. Elkarrizketa hasten du eta hitza hartzen du.
. Hitz egiteko txanda errespetatzen du eta
galderei erantzuten die.
. Kontuan hartzen du hizketakideak esaten duena
eta diskurtsoa jarraitzeko gai da.

3. ZUZENKETA
Lexikoa
Morfosintaxia
Ahoskera

. Hiztegi mugatua. Errepikapen asko.
. Egitura gramatikal okerrak erabiltzen ditu.
. Ahoskerak ulermena zailtzen du.

4. HIZKUNTZAZ KANPOKO ALDERDIAK
. Intonazio ez oso naturala, laua.
Intonazioa
. Diskurtso etena, jario gutxikoa.
Jarioa
Adierazgarritasuna: keinuak . Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera
desegokia (zurruntasun handiegia edo keinu gehiegi).
5. ELKARREKINTZA
Parte-hartzea:
Diskurtsoaren kudeaketa

. Parte-hartze gutxi, laguntzarik gabe ez du ekimenik
hartzen elkarrizketan.
. Ez du errespetatzen hitza hartzeko txanda eta
hizketakidea eteten du.
. Ez dio elkarrizketaren hariari jarraitzen, eta ez du
kontuan hartzen hizketakideak dioena.
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LH-KO 4. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA INGELESA
IRIZPIDEAK
HASIERAKO MAILA
1. KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA
- Aztertzailea ulertzeko zailtasunak ditu, nahiz eta
Ulermena
errepikapenekin, birformulazioekin edo keinuekin
Diskurtsoaren helburua
lagundu.
Gaiaren garapena
- Proposatutako lana ez du zehatz-mehatz betetzen edo
Kortesiazko formulen
zailtasun handiz betetzen du aztertzaileak laguntza
erabilera
handia eman arren.
- Galdera errazak apenas erantzuten ditu.
- Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.

ERDIKO MAILA

MAILA AURRERATUA

- Aztertzailea ulertzen du, nahiz eta errepikapenen bat,
birformulazioren bat edo keinuren bat behar izan.
- Proposatutako lana betetzen du aztertzailearen laguntzaz.
- Galdera errazak erantzuten ditu nahiz eta denbora behar.
- Oro har, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

- Aztertzailea ulertzen du.
- Proposatutako lana betetzen du era autonomoan.
- Galdera errazei berehala erantzuten die.
- Oinarrizko kortesiazko formulak era egokian erabiltzen
ditu.

2. TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
- Zailtasunez ulertzen diren hitz solteak ekoizten ditu.
Testuaren egitura
- Galdera gehienak era inkoherente batean erantzuten
Informazioaren garapena
ditu.
eta koherentzia
Hitz solteekin ere, komunikatzea kostatzen zaio.
Kohesio-mekanismoak:
testuaren antolatzaileak

- Hitz solteekin edota hitz multzoekin komunikatzen da.
- Galdera gehienak era koherente batean erantzuten ditu.
- Hitz batzuk lotzeko lokailu errazaren bat erabiltzen du.
- Batzuetan esaldi errazak egiten ditu, baina osatugabeak
zenbaitetan.

- Orokorrean esaldi errazekin komunikatzen da.
- Era koherentean erantzuten du.
- Hitzak edota esaldiak lokailu errazekin lotzen ditu.

3. ZUZENTASUNA
Lexikoa
Morfosintaxia
Ahoskera

- Hiztegi nahikoa erabiltzen du nahiz eta okerren bat egin.
- Egitura telegrafikoak erabiltzen ditu.
- Ahoskeran okerrak egiten ditu baina ulertzen zaio.

- Proposatzen den gairako eta hezkuntza mailarako
hiztegia askotarikoa da.
- Egitura errazak erabiltzen ditu. Batzuetan akatsen bat
egiten du esaldiak egituratzean.
- Gehienetan era argian eta egokian ahoskatzen du.

4. HIZKUNTZAZ KANPOKO ALDERDIAK
- Diskurtsorik eza atzerriko hizkuntzan.
Intonazioa
- Hitz solteak ekoiztea kostatzen zaio edota beste
Erantzuteko prozesatzea
hizkuntza bat erabiltzen du.
eta jarioa
Laguntza nahikoa behar du jarraitzeko.
Adierazgarritasuna:
Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera
keinuak
desegokia (zurruntasun handiegia edo keinu gehiegi).

- Intonazio monotonoa eta etenekin.
- Eten askorekin eta zalantzekin hitz solteak edo
enuntziaturen bat ekoizten ditu.
- Oro har, keinuak egokiak dira, baina gehiegi edo gutxiegi
egiteagatik desegokia izan daiteke.

- Intonazio naturala
- Zalantza batzuekin enuntziatuak ekoizten ditu.
- Keinuak diskurtsorako egokiak dira.

5. ELKARREKINTZA (aztertzailearekin)
- Aztertzailearekin apenas elkarreragiten du.
Diskurtsoaren kudeaketa
- Saiakera falta (berbalak eta ez berbalak) komunikazioa
mantentzeko.
- Isilune luzeak ditu edo beste hizkuntza batean
komunikatzen da.

- Orokorrean, aztertzailearekin elkarreragiten du eta bere
galderak erantzuten ditu.
- Batzuetan, elkarrizketa mantentzeko estrategiaren bat
erabiltzen du ( errepikapena edo laguntza eskatu).

- Aztertzailearekin elkarreragiten du eta bere galderak
erantzuten ditu.
- Elkarrizketa mantentzeko estrategiak erabiltzen ditu.

- Hiztegia oso mugatua du.
- Egitura gramatikalen gabezia erakusten du.
- Ahoskera ulergaitza eta desegokia da.
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6. MINTZAMENA LANTZEKO
ETA ERREFERENTZIAK

ORIENTABIDE

DIDAKTIKOAK

Lehen adierazi dugun moduan, ebaluazio-proposamena martxan jartzeak
aurretik ikasgelan mintzameneko jarduera batzuk egin izana (modu
sistematikoan edo ez hain sistematikoan) eskatzen du. Bestela zaila izango
da ikasleak proposatutako ebaluazio-irizpideetara egokitzen diren ahozko
diskurtsoak sortzeko gai izatea.
Jarraian, eta modu sintetikoan, mintzamena lantzen denean kontuan izan
beharreko alorrei buruzko orientabideak eta iradokizunak eskaintzen dira.

Ikasgelek elkarreragiteko lekuak izan behar dute; bertan, ikasleek beren
iritziak azaldu eta negoziatzeaz gain, mota guztietako komunikaziotrukaketetan parte har dezakete.
Ikasgelan lantzen diren ahozko testuek oinarrizko bi ezaugarri bete behar
dituzte:
- Ikasleen interesekiko eta errealitatearekiko hurbilekoak eta
errealak diren testuak izan behar dute.
- Konplexutasunari dagokionez, ikasleen garapen mailara egokituta
egon behar dute.
Irakasleek ikasle guztien parte-hartzea erraztuko duen giroa sortu
beharko dute gelan, beti pertsona berberek hitz egitea eta besteek parte
ez hartzea saihestuta.
Testu-aniztasunari buruzko lanak oinarrizko
hartu behar ditu: bakarrizketakoak eta
Hezkuntzako 4. mailako ikasleen kasuan,
solasaldiek eta elkarrizketek laneko puntu
dutela ikasgelan.

bi diskurtso mota barne
elkarrizketakoak. Lehen
kontuan izan behar da
garrantzitsua izan behar

Hauek dira ikasgelan lan daitezkeen elkarrizketa-diskurtsoen adibide
batzuk: elkarrizketa, mahai-ingurua, eztabaida eta abar.
Ahozko elkarrekintzan irakasleek oinarrizko hainbat jarrera hartu behar
dituzte kontuan:
-

Ikasleek esan behar dutena oso garrantzitsua dela eta ulertzeko
ahalik eta ahaleginik handiena egin behar dela ulertzea.

-

Esku-hartzearen konplexutasuna ikaslearen ulermen-gaitasunera
egokitzea
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Elkarrizketa-testuen bidez, lana bi alor hauetan oinarritzen da: hizkuntza
eta adierazpen-baliabideak komunikazio-egoera zehatz batera
egokitzea. Erregistro desberdinen erabileraren (heldu batekin edo
gelakide batekin hitz egitea) edo komunikazio-elkarrekintzako arauen
domeinuaren (entzuten jakitea, hitzen txanda ondo erabiltzea) arteko
aldeak aztertuko dira.
Elkarrizketa-testuei buruzko lanak aurretiazko plangintza-lana eskatzen
du; hala ere, kasu honetan, komunikazio-elkarrekintzan sortzen den
inprobisazio maila nahiko altua izan ohi da.
Bakarrizketa-testuen bidez hainbat alor gara daitezke, hauek esate
baterako: ideien plangintza eta antolaketa, informazioaren koherentzia
eta aurrerapena, komunikazio-egoerarekiko egokia den erregistroa
erabiltzea eta abar.
Hauek dira ikasgelan lan daitezkeen bakarrizketa-diskurtsoen adibide
batzuk: azalpena, argudioa, narrazioa…
Elkarrizketa-diskurtsoen azterketan, behaketa-gidoien erabilerak alor
desberdinen berrikusketa ahalbidetzen du: erregistro-aldaketak, aldaera
dialektalen erabilera, hizkuntza-nahasketa, ideien azalpenetan
koherentzia mantentzea, parte-hartze sozialeko arauen erabilera egokia;
solaskideari entzutea eta abar.
Erroreen tratamendua da ahozko hizkuntzaren eta bereziki atzerriko
hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntzan oso garrantzitsua den alorra.
Zuzentasuna komunikazio-prozesua etetearen, murriztearen edo
aldatzearen arabera sortu behar da.
Kontuan hartu behar da errorea ikaskuntza-prozesuaren parte dela eta
horren zuzentasunak oreka mantendu behar duela bat-bateko
adierazpenaren eta adierazpen soltearen alde egitean, baina era
berean, nahikoa zuzentasun izan behar du diskurtsoa egokia eta
ulergarria izan dadin.
Garrantzitsua da talde osoa ahozko jardueren ebaluazioan inplikatzea.
Horretarako, oso eraginkorra da gelakideen azalpenak elkarrekin
ebaluatzea, horrek taldekako gogoeta sustatzen ere laguntzen baitu.
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Ahozko Hizkuntza lanketarako baliabideak sarean
Mintzamena ikasgelan lantzeko baliabide eta proposamen asko daude;
hurrengo zerrendan jasotzen dira irakasleek erabil ditzaketen dokumentu
elektroniko onuragarri batzuk.
Artikuluak
VILÀ I SANTASUSANA, M. (2009) “6 criterios para enseñar lengua oral en la
Educación Obligatoria”
http://docentes.leer.es/2009/10/19/6-criterios-para-ensenar-lengua-oral-en-la-educacionobligatoria-montserrat-vila-i-santasusana/

SAINZ, M., OZAETA, A. eta GARRO, E. “Ahozko hizkuntza lantzen. Haur
Hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino” en HIK HASI aldizkarian.
http://www.hikhasi.com/artikulua/1755

UNIVERSITY OF PITTSBURG. ” Speaking in the Disciplines”
http://www.speaking.pitt.edu/about/teaching.html

Orientabide didaktikoak
Orientaciones didácticas. Lengua Castellana y Literatura
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/lengua_castellana.pdf

Orientabide didaktikoak. Euskal Hizkuntza eta Literatura
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/euskara_literatura.pdf

Orientabide didaktikoak. Atzerriko Hizkuntza
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/atzerriko_hizkuntza.pdf

Audioak
Direcciones para trabajar la comprensión oral
https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1fYLrtq5M3sT-LijCfBsJA17PyS2AjLSKQGQDGeD-qw

Entzumena eta ahozko hizkuntza lantzeko zenbait helbide interneten
https://docs.google.com/document/edit?id=1R4L6hNROQQAkEYwDKtvEvPf27ZfJty1p1WDi9O
S0YzE

Podcasts, audios and videos
https://docs.google.com/document/d/1M2M18YJS5wBmOC0irjkvE6d_6RAvFo_JfgU2fuZF0I/edit
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Material didaktikoa
APRENDEMOS CON LAS FÁBULAS
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3112Fabula.pdf

LA ENTREVISTA
https://sites.google.com/site/losentrevistadores/home

ELKARRERAGINA
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/elkarreragina.pdf

GU ERE OLERKARI
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/lenguaspymes/LH/gu%20ere%2
0olerkari_.pdf

LANDAREAK HAZTEKO BALDINTZAK EGOKIAK AZTERTZEN
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/lenguaspymes/LH/landareak.pdf

BAZTERKERIAREN AURKA
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3141MahaiInguru.pdf

PLANETS. RECORDING RIDDLES ABOUT THE PLANETS.
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/planets.pdf

Interactive games, audiovisuals, songs, rhymes and poems
http://www.english-time.eu/for-teachers/audiovisual-materials/

Tools for educators: custom worksheets, games, and other resources:
http://www.toolsforeducators.com/

Printable games to practice English vocabulary, grammar and English
conversation:
http://www.mes-english.com/games.php

Communicative lesson resources:
http://www.esl-galaxy.com/speaking.html
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LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

APLIKAZIO GIDA

MINTZAMENEKO PROBA
EUSKARA ETA GAZTELANIA

1

AURKIBIDEA

1. Probaren ezaugarriak eta egitura
2. Aplikazio-prozedura eta ebaluazioa. Irizpide orokorrak

3. Mintzameneko probaren aplikazioa Lehen Hezkuntzaren 4. mailan
4. Irizpideak eta ebaluazio-txantiloia
5. Laguntza behar duten ikasleentzako gomendioak

2

1. PROBAREN EZAUGARRIAK ETA EGITURA
Euskara eta gaztelaniako proba bakoitzak 10-12 minutuko iraupena du gutxi
gorabehera.

DENBOREN BANAKETA
Euskara eta Gaztelania

LHko. 4

Agurra

1. atala

2. atala

3. atala

minutu 1

2min.
(ikasle bakoitzak)

2 min
(ikasle bakoitzak)

2-3 min
(bi ikasleak)

Probak agur labur bat eta hiru zati ditu:


-

Agurra: Aurkeztu eta elkar ezagutzea du helburu (aurretik elkar ezagutzen
ez badute). Gainera, hasierako unea arintzeko eta giro lasaiagoa sortzeko
balio izan dezake.

-

1. atala: ebaluatzailearekin azterketa gai orokor batzuei buruz. Proba egiten
duen ikaslearen ahozko elkarreragina ebaluatzea du helburu. Zati honetan,
elkarrizketa errazten duten galderen bidez, hainbat gai aurkezten dira. Gaia
oztopo izanez gero ikasleak elkarreragin ahal izateko, beste elkarrizketa-gai
bat aukeratu behar da.
Ebaluatzaileak hainbat gai eta galdera ditu. Ikaslearekin elkarrizketa
ezartzeko hainbat aukera ditzake.

-

2. atala: argazki, bideo... batzuetatik abiatuta gai bati buruzko banakako
azalpena. Ikasleen bakarrizketa-testuak ekoizteko gaitasuna ebaluatzea du
helburu. Argazkiez edo bideoez gain, sortuko duten testua antolatzeko edo
garatzeko balio izan dezaketen galderak edo ideiak dituzte ikasleek.
Ebaluatzaileak sei jarduera-eredu desberdin ditu, eta horien artetik
ikasle bakoitzarentzako bat aukeratuko du.

3

-

3. atala: bi ikasleren arteko elkarrizketa proposatutako gai baten inguruan.
Lan zehatz batetik abiatuta ahoz elkarreragiteko gaitasuna ebaluatzea du
helburu. Gehienetan, zeregina egin ahal izateko, ikasleek akordio batera iritsi
behar izaten dute; hala ere, ez da beti beharrezkoa izaten.
Ebaluatzaileak sei jarduera-eredu desberdin ditu, eta horien artetik
ikasle-bikote bakoitzarentzako bat aukeratuko du.
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PROBAREN EGITURA ETA EBALUAZIO-TRESNAK
Euskara eta Gaztelania
ATALA

HELBURUA

PROZEDURA

TRESNAK

Proba aurkeztea

DENBORA
1-3 minutu

AGURRA

minutu 1

1. ATALA
SOLASA

Heldu batekin hainbat
gairen inguruan (ikasleen
interesekin bat datozenak)
ahozko elkarreragina
ebaluatzea.

Ikasleekin hizketaldi/elkarrizketa bat
egiteko hainbat galdera proposatuko
dira. Elkarrizketa banaka egingo da
bertan dauden bi ikasleekin.

- Ebaluatzailearentzako
fitxak
- Ebaluazio-irizpideak
- Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

2 min.
(ikasle bakoitzak)

2. ATALA
BAKARRIZKETA

Lan zehatz batetik
abiatuta, bakarrizketatestuak ekoizteko ikasleek
duten gaitasuna
ebaluatzea.

Ikasleak, egoera batetik abiatuta,
proposatutako gaia garatzean
oinarritutako lan bat egin behar du.
Horretarako, emandako fitxan,
lagungarri izan ditzakeen galderak eta
ideiak ditu.

- Ebaluatzailearentzako
fitxa
- Ikaslearentzako fitxa
- Ebaluazio-irizpideak
- Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

2 min
(ikasle bakoitzak)

Ikasleek beren lagunekin ahoz
elkarreragin behar dute, eta
proposatutako egoeratik abiatuta, lana
egingo dute.

- Ebaluatzailearentzako
fitxa
- Ikaslearentzako fitxa
- Ebaluazio-irizpideak
- Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

2-3 min
(bi ikasleak)

3. ATALA.
ELKARRIZKETA

Lan zehatz batetik
abiatuta, lagun batekin
ahoz elkarreragiteko
gaitasuna ebaluatzea.
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2. APLIKAZIO ETA EBALUAZIO PROZEDURA

IRIZPIDE OROKORRAK


Proba aplikatzeko bi une eta leku daude:
-

Ohiko ikasgelan proba talde guztiari aurkeztea/azaltzea.

-

Proba bi ikasleko taldean egitea horretarako prestatutako eremuan.



Ikasleak bikoteka ebaluatuko dira.



Proba prestatzen dutenek ikaslea lotsatuta gera ez dadin eta lasai hitz egin
dezan lortu behar dute.



Oso garrantzitsua da ikasleek ondo ulertzea probaren zati bakoitzean zer egin
behar duten; hori dela eta, beharrezko azalpenak eman behar dira eta
zalantzak argitu behar dira proba hasi baino lehen.



Proba egiteko bi pertsona beharko dira; bat solaskidea izango da eta besteak
ikaslearen puntuazioa erregistratuko du dagokion txantiloian.



Proban rol horiek aldatu egin daitezke.



Ikasgelak proba egiteko baldintza ezin hobeak izan behar ditu: erosotasuna,
isiltasuna...



Proba egingo den ikasgelan ebaluazioa egingo dutenak eta ikasle-bikotea soilik
egongo dira.



Proba egin ostean, ikasleak ohiko ikasgelara itzuliko dira.



Proba grabatzea erabilgarria izan daiteke testuak berriro berrikusteko.

PROBA HASI BAINO LEHEN


Ebaluazioa egiten dutenek zehatz ezagutu beharko dituzte bere edukia eta
ebaluazio-irizpideak eta tresnak.



Aplikatzeko beharrezkoak diren material guztiak (ikus materialen zerrenda)
prest izan beharko dituzte.
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PROBAN ZEHAR


Lehen ebaluatzaileak ikaslearekin elkarreragingo du eta saioa zuzenduko du.
Bitartean, beste pertsona arduratuko da emaitzak erregistratzeaz eta ikaslearen
sarrera eta irteera bideratzeaz.



Ikaslearekin elkarreragingo duenak zeregin hauek egin behar ditu:
-

Proba egin ahal izateko beharrezkoa den materiala entregatuko dio
ikasleari.

-

Probaren zati desberdinetarako, jarraibideak eta aginduak mantso eta argi
irakurriko ditu.

-

Baliabide guztiak bere eskura jarriko ditu ikasleak eroso senti daitezen eta
ahal duten ondoen egin dezaten.

-

Urduritasunarengatik edo hizkuntza-konpetentzia faltarengatik ikasleren bat
ez baldin bada proba egiteko gai ebaluatzailearen materialean iradokitzen
diren baliabideak eta estrategiak erabiliko dira.

-

Ikasleekiko elkarreraginak ahalik eta atseginena izan beharko du; horrela,
ahoz adierazteko gaitasuna erraztuko zaio.

-

Isilune luzeak gertatzea saihestu behar da, batez ere elkarreragiteko
zatian.

Horretarako,

ebaluatzailearentzako

materialean

bildutako

gomendioak erabil daitezke.

PROBA AMAITZEAN


Ikasleari agurra eta esker ona adieraztea emandako laguntzarengatik.



Bi ebaluatzaileek ikasle bakoitzaren emaitza aztertu eta adostuko dute.



Emaitzen erregistroa egitea ebaluazio-txantiloian.
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PROBAN ERABILIKO DIREN MATERIALAK


Mintzameneko proba aplikatzeko gida



Ikasleen zerrenda



Proba:
1. atala: Solasa
-

Ebaluatzailearentzako fitxa gai eta galderekin

2. atala: Bakarrizketa
-

Ebaluatzailearentzako fitxa (6 jarduera-eredu)

-

Ikaslearentzako fitxa (6 jarduera-eredu)

3. atala: Elkarrizketa
-

Ebaluatzailearentzako fitxa (6 jarduera-eredu)

-

Ikaslearentzako fitxa (6 jarduera-eredu)



Ebaluazio-irizpideak



Ebaluazio-erregistroa



Eskuko ordenagailua (bideoetarako)



Ordularia



Grabagailua (egokia baldin bada)
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3. MINTZAMENEKO PROBA APLIKATZEA

PROBAREN AURKEZPENA
Ahozko proba bikoteka egiten da ohiko ikasgela izan ohi ez den areto batean; bertan,
ikasleek eroso eta interferentziarik gabe hitz egin dezakete. Aurkezpen orokorra ohiko
ikasgelan egingo da eta talde osoarentzako komuna izango da.
Probaren aurkezpen orokorrean alor hauek hartuko dira kontuan:


Aurkezpena baino lehen, proba egingo den aretoa eta gainerako ikasleak
beren ikasgelan norekin geratuko diren aukeratu da.



Aurkezpena euskaraz edo gaztelaniaz egingo da, hizkuntza-ereduaren
arabera; aurkezpena ondo ulertu dela bermatu behar da.



Ebaluatzaileek beren burua aurkeztuko dute (ezagunak ez baldin badira).



Ikaslearekin batera elkarreragingo duenak azalduko du zertan oinarritzen
den proba (hiru atalak eta iraupena).



Ikasleek jakin behar dute proba bikoteka egingo dutela eta bikoteak nola
antolatuko diren (zerrendako ordenaren arabera...)



Proba egin baino lehen ikaslea lasaitu behar da; izan ere, urduri egon ohi
baita.

Jarraian, azalpen-gida ageri da; irakurri egin behar da ikasle guztiek azalpen berbera
jasotzen dutela bermatzeko.
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MINTZAMENA PROBA APLIKATZEKO GIDOIA
Egun on:
(Ikasleek ezagutzen ez badituzte:) .............. eta ............... gara, eta
mintzamena proba egingo dugu.
Proba honetan gai erraz eta ezagunez hitz egin beharko duzue, beraz,
ziurrenik, erraza egingo zaizue.
Bikoteka egin beharko duzue, hau da, binaka atera beharko duzue gelatik, eta
ebaluazioa beste areto batean egingo dugu. Gutako bat arduratuko da proba
eramateaz eta besteak ebaluazioaren zenbait datuak idatziko ditu. Hona arte,
zalantzarik baduzue?

Proba deskribatzen jarraituko dut. Proba honek hiru zati ditu:


Lehen zatian, ebaluatzaileak zuen ohiko esperientziei buruzko galdera
erraz batzuk egingo dizkizu, lehenengo bati eta gero besteari. Horrek
minutu bat edo bi iraungo du.



Bigarren zatian bideo edo irudi bat erakutsiko dizuegu eta zuek horri buruz
hitz egin beharko duzue. Bakoitzak minutu pare bat izango du gaia
lantzeko.



Hirugarren zatian bien arteko elkarrizketa egin beharko duzue, bakoitzak
jarrera bat hartuko du proposatutako gai batekiko, eta gero ados jartzen
saiatu beharko duzue. Zati hau egiteko 2-3 minutu izango dituzue.

Probaren zatiekin zalantzaren bat?
Dena argi baldin badago, bikoteak antolatzen hasiko gara, proba norekin
egingo duzuen jakin dezazuen (bikoteak orduan antolatuko dira, ordena
alfabetikoan, eserita dauden moduan edo beste moduren batean).
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Orain joan egingo gara eta bost minutuan proba hasi egingo da. Prest egon
dadila lehen bikotea.
Mesedez, lasai egon eta ahal duzuen ondoen egin proba.
Eskerrik asko.
(Ebaluatzaileak gelatik aterako dira eta ebaluazio-aretoa prestatuko dute.
Proba lehen bikotea iristean hasiko da. Oso urduri baldin badaude,
lasaitzen saiatu behar da. “Lasai, oso erraza da...”)

AURKEZPENA
(Ezagunak ez badira) Kaixo. Zein da zuen izena? Ni ..... naiz, eta nire
ikaskidea .... (izenak apuntatuko dira).
(Ezagunak badira) Kaixo. Zer moduz goiza? Zuen izenak apuntatuko ditut eta
hasi egingo gara.
Has gaitezen.

1. ZATIA
Lehen zatian galdera batzuk egingo dizkizuet eta ahal duzuen ondoen
erantzun. Zurekin hasiko naiz, ...... (ikasleetako baten izena). Orain galderak
egingo dizkizut, ziur gaiak ezagutzen dituzula. (Lehen zatiko galderak egingo
dira; arazoren bat antzemanez gero, ebaluatzailearen fitxan adierazitako
baliabideak kontuan hartuko dira). Eta orain beste galdera batzuk egingo
dizkizut zuri, ....... (bigarren ikaslearen izena).

2. ZATIA
(Beharrezko materiala prest izan behar da eta kontuan izan behar da
proba hau ikasle bakoitzarekin bakarka egingo dela) Orain bigarren zatia
hasiko dugu; dakizuenez, azaldu edo kontatu beharko duzue zerbait, eta
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bakarka. Zurekin hasiko gara (ikasle baten izena) Lehenengo eta behin irudi
hauek erakutsiko dizkizut (lehenengo, materiala ikasleetako bati emango
zaio eta ebaluatzaileak ikasleekin batera irakurriko ditu jarraibideak;
ebaluatzaileak, gainera, bere jarraibideak irakurriko ditu) eta jarraibideak
elkarrekin irakurriko ditugu, jakiteko zer egin behar duzun. (Irudiak ikusi eta
testua irakurri egiten dute). Ulertzen al duzu zer egin behar duzun?
(Zalantzak argituko dira). Orduan, nahi duzunean has zaitezke honetaz hitz
egiten.

(Arazoren

bat

antzemanez

gero,

ebaluatzailearen

fitxan

adierazitako baliabideak kontuan hartuko dira).

(Ikasleak amaitzean, hurrengo ikaslea gonbidatuko dugu azalpena egin
dezan. Adierazpen-arazo larriak baldin badituzte, dokumentazioan edo
ebaluatzailearen fitxan aurrez adierazi den moduan lagunduko zaie.)

3. ZATIA
Orain hirugarren zatia egingo dugu (materiala banatzen da); dakizuenez, zuen
artean hitz egin beharko duzue. Jarraibideak irakurriko ditugu (jarraibideak
ikasleekin batera irakurriko dira, eta ebaluatzaileak bere jarraibideak
irakurriko ditu). Orain, bakoitzak proposatutako aukera bat hautatu behar
duzue, eta aukera hori defendatzen saiatu; behar izanez gero, adostasuna
lortzen saiatu behar duzue. Aurrez aurre jar zaitezte, zuen artean hitz egingo
duzue-eta. Edonork har dezake hitza (inor ez bada hizketan hasten,
ebaluatzaileak bietakoren bati eskatuko dio hasteko; adierazpen-arazoak
baldin baditu, dokumentazioan edo ebaluatzailearen fitxan aurrez adierazi
den moduan lagunduko zaie). (Denbora agortutakoan, proba amaitutzat
emango da, adostasuna lortu ez arren). Denbora agortu da, beraz, proba
amaitutzat eman dezakegu. Eskerrik asko zuen esfortzuagatik eta parte
hartzeagatik.
Gelara joan zaitezte.
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4. IRIZPIDEAK ETA EMAITZEN ERREGISTROAREN TXANTILOIA
LH-KO 4. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA GAZTELANIA/ EUSKARA
IRIZPIDEAK

HASIERAKO MAILA

1. KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA
. Diskurtsoaren helburua
. Proposatutako lana ez du zehatz-mehatz betetzen edo
zailtasun handiz betetzen du. Laguntza behar du.
. Gaiaren garapena
. Gaia ez du behar bezainbat garatzen.
. Kortesiazko formulen erabilera
. Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.

ERDIKO MAILA

MAILA AURRERATUA

. Lana ondo egiten du laguntzarekin, baina ez aurrez ikusitako
moduan.
. Gaia behar bezainbat garatzen du.
. Oro har, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

. Sortutako diskurtsoak agindutako lana betetzen du
eta aurrez ikusitako moduan, autonomiaz.
. Gaia behar bezala garatzen du. Datu garrantzitsuren
bat ematen du.
. Oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

. Diskurtsoa desordenatuta dago.
Zentzu orokorra galdu da.
. Informazioa errepikakorra eta koherentziarik gabea da.
. Diskurtsoa loturarik gabekoa da, lokailuak falta direlako
edo esaldi batzuk osatu gabe geratu direlako.

. Ideietan nolabaiteko ordena antzematen da.
. Informazioak aurrera egiten du, errepikapen edo koherentziagabeziaren bat egon arren.
. Lokailu erraz batzuk erabiltzen ditu.

. Ideiak ondo ordenatuta daude.
. Informazioa egoki garatzen da.
. Oro har, esaldiak osatzen ditu eta lotzen ditu.

. Hiztegi mugatua. Errepikapen asko.
. Egitura gramatikal okerrak erabiltzen ditu.
. Ahoskerak ulermena zailtzen du.

. Hiztegi egokia.
. Akats morfologiko eta sintaktiko batzuk ager daitezke.
. Ulermena eragozten ez duten hutsak egiten ditu.

. Gairako hiztegi egokia eta ugaria,
beste hizkuntza bateko lexikora jo gabe
. Ez dago ia akats gramatikalik.
. Ahoskera argia eta zuzena.

. Intonazio naturala. Batzuetan tonua aldatzen da.
. Erritmo ona du, baina batzuetan zalantzak izaten ditu.
. Oro har, keinuak egokiak dira, baina gehiegi edo gutxiegi
egiteagatik desegokia izan daiteke.

. Intonazio naturala eta inflexioekin.
. Etenik gabeko erritmoa, jarioarekin.
. Keinuak diskurtsorako egokiak dira.

. Hitz egiten du, baina batzuetan laguntza behar du hasteko edo
hitza hartzeko.
. Oro har, hitz egiteko txanda errespetatzen du, baina batzuetan
eten egiten du ez dagokionean. Galderei erantzuten die.
. Batzuetan ez du kontuan hartzen hizketakideak dioena

. Elkarrizketa hasten du eta hitza hartzen du.
. Hitz egiteko txanda errespetatzen du eta galderei
erantzuten die.
. Kontuan hartzen du hizketakideak esaten duena eta
diskurtsoa jarraitzeko gai da.

2. TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
. Testuaren egitura
. Informazioaren garapena eta
koherentzia
. Kohesio-mekanismoak:
testuaren antolatzaileak
3. ZUZENKETA
. Lexikoa
. Morfosintaxia
. Ahoskera

4. HIZKUNTZAZ KANPOKO ALDERDIAK
. Intonazio ez oso naturala, laua.
. Intonazioa
. Diskurtso etena, jario gutxikoa.
. Jarioa
. Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera desegokia
. Adierazgarritasuna: keinuak
(zurruntasun handiegia edo keinu gehiegi).
5. ELKARREKINTZA
. Parte-hartzea:
. Diskurtsoaren kudeaketa

. Parte-hartze gutxi, laguntzarik gabe ez du ekimenik
hartzen elkarrizketan.
. Ez du errespetatzen hitza hartzeko txanda eta
hizketakidea eteten du.
. Ez dio elkarrizketaren hariari jarraitzen, eta ez du kontuan
hartzen hizketakideak dioena.
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LH4-MINTZAMENA PROBARAKO EMAITZEN ERREGISTROAREN TXANTILOIA: EUSKARA/GAZTELANIA
4º EP -PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ORAL:EUSKARA/CASTELLANO
IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________

DESKRIPTOREAK/ DESCRIPTORES

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiaren garapena
. Hizkuntza erregistroa
. Adeitasun formulak

.Finalidad
. Desarrollo del tema
. Registro lingüístico
. Fórmulas de cortesía

2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia. Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión

3. ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. HIZKUNTZAZ KANPOKOA/ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
.Entonazioa
.Jariotasuna
.Adierazmena

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

5. INTERAKZIOA/INTERACCIÓN
.Parte hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

OHARRAK:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________

DESKRIPTOREAK/ DESCRIPTORES

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITUASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiaren garapena
. Hizkuntza erregistroa
. Adeitasun formulak

.Finalidad
. Desarrollo del tema
. Registro lingüístico
. Fórmulas de cortesía

2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia. Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión

3. ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. HIZKUNTZAZ KANPOKOA/ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
.Entonazioa
.Jariotasuna
.Adierazmena

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

5. INTERAKZIOA/INTERACCIÓN
.Parte hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

NOTAS:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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5. LAGUNTZA BEHAR DUTEN IKASLEENTZAKO JARRAIBIDEAK
Arrazoi asko tarteko (Hizkuntza-Eredua, etorri berria izatea, Hezkuntza Premia
Bereziko ikaslea izatea...), gerta liteke ikasleak hizkuntza-gaitasun mailarik nahikoa ez
izatea eskatutako atazari autonomiaz erantzuteko.
Hona hemen gomendio batzuk, ebaluatzaileak kontuan edukitzeko, laguntza behar
duten ikasleen mintzamena ebaluatzerakoan. Kontuan izan, bestalde, ikasleak hiru
ataletan behar duen laguntzaren arabera, aldatuz joango dela bere puntuazioa,
autonomia falta dela eta. Zailtasun horiek emaitzen erregistroaren orrian jasoko dira.
Laguntza emateko jarraibideak hauek dira:

1. ATALA: SOLASA
Atal honetan laguntza behar duten ikasleekin, kontuan hartu datozen gomendioak:


Galderen multzoetatik galderarik errazenak hautatu. Galdera bera, ulertzen ez
bada, birformulatu eta erraztu ulertarazteko.



Galderak oso astiro irakurri, ulertarazi, eta beharrezkoa izatekotan, hitz zailaren
bat beste hitz erabiliagoekin ordeztu.



Denbora eman ikasleari esan behar duena lasai pentsatzeko; utzi ikasleak bere
erritmoan hitz egin dezan.



Ez utzi, zalantzen edo ziurtasun eza direla medio, sortzen diren isilune luzeak
egiten elkarrizketan.

2. ATALA: BAKARRIZKETA
Atal honetan laguntza behar duten ikasleekin, kontuan hartu datozen gomendioak:


Jarraibide orokorrak astiroago irakurri eta ulertarazi.



Kontuan eduki atal hau zailena dela, eta ikasleak unetxo bat izango dute ideiak
antolatzeko.



Atazak planteatzen dituen galderekin ez dio gaiari heltzen, horiek birformulatu
edo beste galdera batzuk egin daitezke.



Hala ere, galderen laguntzaz ere eskatutako ataza betetzeko gauza ez bada,
esan jardueran agertzen den irudiaren deskripzioa egin dezatela, eta
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deskripzioan lagundu galderen bidez: zer ikusten duzu? Nor dago irudietan?
Non daude?...

3. ATALA: ELKARRIZKETA
Atal honetan laguntza behar duten ikasleekin, kontuan hartu datozen gomendioak:


Aurkezten zaien gaia argi geratu behar da; irakurrita ondo ulertzen ez badute,
azaldu.



Ezin badute hasi, batari zein besteari lagundu, galdera laburren bitartez, edo
baieztapen esanguratsuak eginez.



Edonola ere, emango zaien laguntza beraien arteko elkarrizketa bultzatzea
dute helburu; ideiak, iritziak edo proposamenak beraien artean trukatu behar
dituzte.

Alderdi guzti hauek kontuan hartu behar dira ikasleen emaitzak puntuatzean.
Euskararen kasuan, ebaluatzailearen fitxa bakoitzean, baliabide gehiago agertzen dira.
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LH 4.

HIZKUNTZA
KOMUNIKAZIOA:
EUSKARA
Mintzamena

1. atala

Solasa

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2012

E

1

Mintzamena
Solasa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

Ebaluatzaileak ikasleari egingo dion elkarrizketa gidatua
Argibide orokorrak
a)

Elkarrizketa egiten duenak hautatuko ditu egin nahi dituen galderak.

b)	Lehendabizi ikasle bati egingo dizkio galderak; ondoren besteari. Saiatuko da galdera
berberak ez egiten.
c)	Galderak orientagarriak dira. Gainera, atal hau ez da galdeketa bat, galdera hurbilak
biltzen ditu, ikasle-ebaluatzaile interakzioari lagundu eta ikasleak hitz egitera bultza
tzeko.
d)	Ikasleek arazoak badituzte galderei erantzuteko, edo isilik geratzen badira, laguntza
behar duten ikasleentzako jarraibideak erabiliko dira (ikusi txostena).
e)	Ez dira galdera asko egin behar; denbora agortzen bada, nahiz eta galdera pare bati
soilik erantzun, amaitutzat eman daiteke ariketa. Gogoratu behar da atal hau buru
tzeko 1:30-2 minutu dituztela LHn.

1.1

FAMILIA

>

Non jaio zara?

>

Beti bizi izan zara hemen? Herri honetan? Eta etxe berean?

>

Zenbat zarete familian? Zenbat neba-arreba zarete? Zein adinekoak?

>

Norekin bizi zara?

>

Hemen familia gehiago duzu? Izeko-osabak, aitona-amonak...

>

Noiz elkartzen zarete? Non? Zertarako? Zer egiten duzue?

>

Zer jai ospatzen duzue? Zer egiten duzue jai ospakizunetan? Oparirik egiten duzue?
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E

1

Mintzamena
Solasa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

1.2

>

HIZKUNTZAK
Non ikasi duzu euskaraz/gaztelaniaz hitz egiten? Eskolan, etxean?

>	Etxean zein hizkuntzatan hitz egiten duzue? Eta lagunekin zein hizkuntzatan hitz egiten duzu?
>

Telebistako programarik ikusten duzu beste hizkuntza batean? Zein? Zergatik?

>	Euskara edo gaztelaniatik aparte, badakizu beste hizkuntzarik? Norekin mintzatzen zara?
Nola ikasi duzu hizkuntza horretan hitz egiten?
>	Zure herrian zein beste hizkuntza erabiltzen da?
>	Zuk ulertzen ez duzun beste hizkuntza batean mintzatzen den pertsonarik ezagutzen
duzu? Nor? Nola ezagutu duzu?
>	Beste hizkuntza batzuk ikasi nahi dituzu? Zertarako? Noiz erabiltzeko?

1.3

>

OPORRAK
Zer egiten duzu oporretan?

>	Zure herrian/hirian/auzoan geratzen zara ala beste leku batera joaten zara? Non dago
leku hori? Zer egiten duzu han?
>

Norekin joaten zara? Lagunekin? Etxekoekin?

>	Udalekuetara joaten zara? Kontatu noiz joan zaren, norekin eta zer egin duzun bertan.
Gustatu zaizu? Zerbaiten falta sentitu zenuen?
>	Ez zara inoiz udalekuetara joan? Zergatik?
>	Udalekura bazoaz, nora joatea pentsatu duzu? Eta norekin? Zergatik?

1.4

AISIALDIA ETA OSPAKIZUNAK

>

Zer egiten duzu asteburuetan? Lagunekin ibiltzen zara? Zer egiten duzue?

>

Zinemara joaten zara? Nora? Norekin?

>

Lagunen etxeetan egoten zarete? Bakarrik egoten zarete? Zer egiten duzue?

>

Zein jolas duzu gustuko? Zeinetan zara abila, ona? Zein jolasetan hobetu nahi duzu?

>

Nola ospatzen dituzu urtebetetzeak? Norekin?

>

Meriendak egiten dituzue, txokolatadak, nonbaitera joaten zarete? Nora?

>

Zer egiten duzue herriko jaietan?

>

Zer egiten duzue eskolako jaietan?
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Mintzamena
Solasa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

1.5

IKASTETXEA

>

Zer gustatzen zaizu eskola honetan? Lekuren bat esan. Zergatik?

>

Oinez etortzen zara eskolara? Autobusez? Nola etortzen zara? Zergatik?

>

Jantokiko janaria gustuko duzu? Ona ala txarra da?

>

Nolakoa da jantokia?

>

Bazkaldu eta gero, zer egiten duzu jolastokian?

>

Zer gustatzen zaizu eskolan? Zer ez zaizu batere gustatzen? Zergatik?

>

Eskolaz kanpoko jarduerarik egiten duzu? Zein? Gustatzen zaizu?

>

Gelan zer egitea gustatzen zaizu?

>

Jolastokian zer egiten duzu? Zer egitea gustatuko litzaizuke?

>

Zenbat lagun dituzu gelan? Nolakoak dira?

1.6

ZALETASUNAK

>

Zer egitea gustatzen zaizu? Noiztik?

>

Bildumarik egiten duzu? Kromo, auto, jolas, karta-bildumarik egiten duzu?

>

Zein bilduma gustatzen zaizu gehien? Deskribatu, esan nolakoa den.

>	Filmak ikustea gustatzen zaizu? Non ikusten dituzu? Zineman ala etxean? Nolako filmak
ikusten dituzu?
>	Kirolik egiten duzu? Zein? Astean zenbat aldiz? Lehiaketetan parte hartzen duzu? Baduzu
saririk?
>	Nolako jolasak eta jokoak gustatzen zaizkizu? Bideojokoak? Partxisa eta mahai gainean
lagunekin batera jolastekoak?
>

Nola jolasten da zuk gogokoen duzun jolasean?
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LH 4.

HIZKUNTZA
KOMUNIKAZIOA:
EUSKARA
Mintzamena

2. atala

Bakarrizketa

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2012

E

2.1

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

AITONA ETA AMONA
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, etorri berria izatea…), honelako estrategiak era
bil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galderak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko pro
posatzen direla. Ez dira, beraz, zehatzmehatz erantzun behar.
e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.
f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau esaterako:
– Lehendabizi aukeratu bat (aitona edo
amona).
– Gero, deskribatu nolakoa den.
– Amaieran, kontatu non bizi den eta
abar.
b)	Deskripzio bat eskatu: argazkia deskribatu.

Egoera: Ume gehienek harremana daukate beren aitona-amonekin. Aitona-amona batzuk oso
hurbil bizi dira eta beste batzuk oso urrun.
Zer egin behar duzu? Zure aitona-amonei buruz hitz egingo duzu.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Baduzu aitonarik edo amonarik? Zer izen dute?
Aukeratu haietariko bat (aitona edo amona) eta kontatu:
>

Nolakoa da?

>

Non bizi da?

>

Eskolara etortzen da?

>

Noiz egoten zarete elkarrekin?

>

Zer egiten duzue elkarrekin?

>

…
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2.1

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

AITONA ETA AMONA
Egoera: Ume gehienek harremana daukate beren aitona-amonekin. Aitona-amona batzuk oso
hurbil bizi dira eta beste batzuk oso urrun.
Zer egin behar duzu? Zure aitona-amonei buruz hitz egingo duzu.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Baduzu aitonarik edo amonarik? Zer izen dute?

Aukeratu haietariko bat (aitona edo amona) eta kontatu:
>

Nolakoa da?

>

Non bizi da?

>

Eskolara etortzen da?

>

Noiz egoten zarete elkarrekin?

>

Zer egiten duzue elkarrekin?

>

…

E

2.2

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

KALEAN JOLASTEN
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, eto
rri berria izatea...), honelako estrategiak era
bil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galde
rak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko pro
posatzen direla. Ez dira, beraz, zehatzmehatz erantzun behar.
e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.
f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau, esate
baterako:
– Lehendabizi esan non jolasten zaren.
– Gero esan nolako parkeak ezagutzen
dituzun.
– Azkenean kontatu non, noiz, norekin…
egoten zaren.
b)	Deskripzio bat eskatu: argazkiak deskri
batu.

Egoera: Herri eta auzo gehienetan badaude jolasteko lekuak: parkeak, frontoiak, plazak eta abar.
Zer egin behar duzu? Argazkiei begiratu. Gero kontatu non jolasten zaren kalean eta zer egiten
duzun bertan.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Zure auzoan edo zure herrian badago jolasteko lekurik?
>	Nolakoa da? Parkea? Frontoia? Kiroldegia?
>

Zer egunetan joaten zara? Zer ordutan?

>	Zertara jolasten zara? Zer egiten duzu bertan?
>	Bakarrik egoten zara? Gurasoekin? Lagunekin?
>

…
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2.2

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

KALEAN JOLASTEN
Egoera: Herri eta auzo gehienetan badaude jolasteko lekuak: parkeak, frontoiak, plazak eta abar.
Zer egin behar duzu? Argazkiei begiratu. Gero kontatu non jolasten zaren kalean eta zer egiten
duzun bertan.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Zure auzoan edo zure herrian badago
jolasteko lekurik?

>	Zertara jolasten zara? Zer egiten duzu
bertan?

>	Nolakoa da? Parkea? Frontoia?
Kiroldegia?

>	Bakarrik egoten zara? Gurasoekin?
Lagunekin?

>	Zer egunetan joaten zara? Zer ordutan?

>

…

E

2.3

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

INAUTERIETAN
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, etorri berria izatea...), honelako estrategiak
erabil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galderak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko pro
posatzen direla. Ez dira, beraz, zehatzmehatz erantzun behar.
e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.
f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau esaterako:
–L
 ehendabizi aipatu zer egin duzuen
eskolan inauterietan.
–G
 ero, esan nolako mozorroa jantzi duzun.
–A
 zkenean, esan non, noiz, norekin mozorrotu zaren.
b) Deskripzio bat eskatu: argazkia erabili.

Egoera: Neska-mutilak inauterietan mozorrotu egiten dira. Eskolan ere inauteriak ospatzen dira.
Zer egin behar duzu? Inauteriei eta mozorroei buruz hitz egingo duzu.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Nola ospatzen dituzue inauteriak eskolan?
Zer egiten duzue?
>

Nolako mozorroak janzten dituzue?

>

Nola ospatzen dira zure herrian?

>

Zer egiten da? Zenbat jende egoten da?

>

…

FlickrCC-tik hartua
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2.3

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

INAUTERIETAN
Egoera: Neska-mutilak inauterietan mozorrotu egiten dira. Eskolan ere inauteriak ospatzen dira.
Zer egin behar duzu? Inauteriei eta mozorroei buruz hitz egingo duzu.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Nola ospatzen dituzue inauteriak eskolan? Zer egiten duzue?

>

Nolako mozorroak janzten dituzue?

>

Nola ospatzen dira zure herrian?

>

Zer egiten da? Zenbat jende egoten da?

>

…

FlickrCC-tik hartua

E

2.4

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

LIBURUTEGIA
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, eto
rri berria izatea…), honelako estrategiak
erabil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galderak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko
proposatzen direla. Ez dira, beraz, zehatz-mehatz erantzun behar.
e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.
f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau esaterako:
–L
 ehendabizi esan nolakoa den liburutegia.
–G
 ero esan noiz, nola, norekin egoten
zaren bertan.
–A
 zkenean, kontatu zer egiten duzun
bertan.
b)	Deskripzio bat eskatu: argazkia deskribatu.

Egoera: Eskola askotan liburutegia dago. Liburutegietan gauza asko egiten dira: irakurri, etxerako lanak amaitu, liburuak hartu etxera eramateko...
Zer egin behar duzu? Azaldu nolakoa den eta zer egiten duzun eskolako liburutegian.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Noiz joaten zara liburutegira?

>

Norekin?

>

Zer egiten duzu?

>

Nor da liburutegiko arduraduna?

>

Badago ordenagailurik?

>

Liburuak etxera eramaten dituzu?

San Fidel ikastolako blogetik hartutako irudia
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2.4

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

LIBURUTEGIA
Egoera: Eskola askotan liburutegia dago. Liburutegietan gauza asko egiten dira: irakurri, etxerako lanak amaitu, liburuak hartu etxera eramateko...
Zer egin behar duzu? Azaldu nolakoa den eta zer egiten duzun eskolako liburutegian.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Noiz joaten zara liburutegira?

>

Badago ordenagailurik?

>

Norekin?

>

Liburuak etxera eramaten dituzu?

>

Zer egiten duzu?

>

…

>

Nor da liburutegiko arduraduna?

San Fidel ikastolako blogetik hartutako irudia

E

2.5

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

LOGELA
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, eto
rri berria izatea...), honelako estrategiak
erabil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galde
rak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau esate
rako:
–L
 ehendabizi esan non egiten duzun lo.

d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko pro
posatzen direla. Ez dira, beraz, zehatzmehatz erantzun behar.

–G
 ero, deskribatu nolakoa den zure lo
gela.

e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.

–A
 maieran, kontatu zer egiten duzun
bertan (lo, jolastu...).

f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

b)	Deskripzio bat eskatu: argazkietako bat
deskribatu.

Egoera: Etxeetan logelak daude. Batzuetan logelak erabiltzen dira lo egiteko, jolasteko, irakur
tzeko...
Zer egin behar duzu? Deskribatu nolakoa den zure logela eta kontatu zer egiten duzun bertan.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Nolakoa da zure logela?

>

Ohea daukazu ala litera?

>	Bakarrik egiten duzu lo ala neba-arrebekin?
>	Hormetan zer dago? Apalak? Horma-irudiak?
>	Badaukazu jolasteko edo irakurtzeko lekurik?
>	Logelan badaukazu ordenagailua edo telebista?
>

…
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2.5

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

LOGELA
Egoera: Etxeetan logelak daude. Batzuetan logelak erabiltzen dira lo egiteko, jolasteko, irakur
tzeko...
Zer egin behar duzu? Deskribatu nolakoa den zure logela eta kontatu zer egiten duzun bertan.
Galdera hauek lagunduko dizute
>

Nolakoa da zure logela?

>

Ohea daukazu ala litera?

>	Bakarrik egiten duzu lo ala neba-arrebekin?
>	Hormetan zer dago? Apalak? Horma-irudiak?
>	Badaukazu jolasteko edo irakurtzeko lekurik?
>	Logelan badaukazu ordenagailua edo telebista?
>

…

E

2.6

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

JOLAS DIGITALAK
Jarraibide orokorrak

Ikasleak laguntza behar badu

a)	Ikasleei esan bakoitzak hitz egin behar
duela minutu pare batez.

Ikasleak aparteko laguntzarik behar badu
(arrazoi asko tarteko: hizkuntz eredua, eto
rri berria izatea…), honelako estrategiak
erabil ditzakezu:

b)	Ikasleetako bati materiala eman: galde
rak eta argazkiak.
c)	Egoera eta ataza ikaslearekin batera
ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak laguntzeko pro
posatzen direla. Ez dira, beraz, zehatzmehatz erantzun behar.
e)	Utzi denboratxo bat lasai irakurtzeko
eta hitzalditxoa prestatzeko.
f)	Kontuan izan proba hau egiteko 2:00
minutu dituela ikasle bakoitzak.

a)	Gidoi bat proposatu, honako hau, esa
terako:
–L
 ehendabizi esan ordenagailuan jo
lasten zaren.
–G
 ero, deskribatu zure gustuko jolas
digitala.
–A
 maieran, kontatu non, noiz eta nore
kin jolasten zaren.
b)	Deskripzio bat eskatu: beheko hormairudia deskribatu.

Egoera: Interneten umeentzako jolas asko daude. Ikasteko jolas digital bat aurkezten digute
bideo honetan.
Zer egin behar duzu? Bideoa ikusi eta hitz egin jolas digitalei buruz.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Erabili duzu inoiz ikasteko jolas digital bat? Zein?
>

Askotan ibiltzen zara ordenagailuan?

>

Zer egiteko?

>

Norekin jolasten zara?

>

Non jolasten zara?

>

…

Armix baso magikoan. Elhuyar edizioak
http://www.youtube.com/watch?v=McoTfFQf76k
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2.6

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

JOLAS DIGITALAK
Egoera: Interneten umeentzako jolas asko daude. Ikasteko jolas digital bat aurkezten digute
bideo honetan.
Zer egin behar duzu? Bideoa ikusi eta hitz egin jolas digitalei buruz.
Galdera hauek lagunduko dizute
>	Erabili duzu inoiz ikasteko jolas digital
bat? Zein?
>

Askotan ibiltzen zara ordenagailuan?

>

Zer egiteko?

>

Norekin jolasten zara?

>

Non jolasten zara?

>

…

Armix baso magikoan. Elhuyar edizioak
http://www.youtube.com/watch?v=McoTfFQf76k
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EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2012

E

3.1

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

ANE BADOA. OPARIA EGINGO DIOGU!
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a) Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi eskatu oparien aukerak
aipatzeko.
–O
 ndoren, bakoitzari eskatu zein opari
nahiago duen, eta ahal badu, zergatik
azaltzeko.
– Azkenean, erabakia hartzen lagundu.
b)	Deskripzio bat egin, hots, argazkietako
opariak deskribatu eta bien artean hautatu gogokoena.

Egoera: Datorren udan, Ane, gelako lagun bat, Frantziara joango da bizitzera. Zuek triste zaudete eta opari bat eman nahi diozue.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin behar duzue eta erabaki zein den oparirik egokiena
Anerentzat...

Ideia hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>	Taldeko batzuek motxila bat erosi nahi
diote eta beste batzuek, berriz, proposatzen
dute liburuxka bat egitea zuen argazkiekin,
helbideekin, telefonoekin...
>	Zein da oparirik onena Aneri agur esateko?
>	...
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3.1

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

ANE BADOA. OPARIA EGINGO DIOGU!
Egoera: Datorren udan, Ane, gelako lagun bat, Frantziara joango da bizitzera. Zuek triste zaudete eta opari bat eman nahi diozue.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin behar duzue eta erabaki zein den oparirik egokiena
Anerentzat...

Ideia hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>	Taldeko batzuek motxila bat erosi nahi diote eta beste batzuek, berriz, proposatzen dute
liburuxka bat egitea zuen argazkiekin, helbideekin, telefonoekin...
>	Zein da oparirik onena Aneri agur esateko?

E

3.2

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

MUNDUKO JAKIAK
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a) Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi eskatu janari batzuk aipatzeko.
–G
 ero, bakoitzari eskatu merienda antolatzeko proposamenak.
–A
 zkenean, erabakiak hartzen lagundu.
b)	Deskripzio bat egin, hots, argazkian dauden jakiak deskribatu.

Egoera: Beste herrialde batzuetako jakiak ezagutzeko merienda bat antolatuko duzue. Bertan
janari asko dastatuko dituzue.
Zer egin behar duzue? Imajinatu merienda zuek biok antolatu behar duzuela. Elkarrekin hitz
egingo duzue eta biok batera erabakiko duzue zer egin.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Nork hartuko du parte meriendan?

>	Non izango da? Ikasgelan, jantokian,
patioan?
>	Sukaldea erabiliko da? Etxetik ekarriko dira
jakiak?
>

Nori eskatuko diozue laguntza?

>

Nola jarriko dituzue mahaiak?

I
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3.2

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

MUNDUKO JAKIAK
Egoera: Beste herrialde batzuetako jakiak ezagutzeko merienda bat antolatuko duzue. Bertan
janari asko dastatuko dituzue.
Zer egin behar duzue? Imajinatu merienda zuek biok antolatu behar duzuela. Elkarrekin hitz
egingo duzue eta biok batera erabakiko duzue zer egin.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Nork hartuko du parte meriendan?

>

Non izango da? Ikasgelan, jantokian, patioan?

>

Sukaldea erabiliko da? Etxetik ekarriko dira jakiak?

>

Nori eskatuko diozue laguntza?

>

Nola jarriko dituzue mahaiak?

E

3.3

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

IKASTURTE AMAIERAKO JAIALDIA ANTOLATZEN!
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a) Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi esan egindako festa bat
kontatzeko.
–O
 ndoren, bakoitzari galdetu nola antolatuko duen eskolako festa.
– Azkenean, erabakiak hartzen lagundu.
b) Deskripzioak egin: argazkiak erabili.

Egoera: Ekainean, ikasturtea amaitzen denean, jaialdia egiten da eskolan. Festa horretan eskolako ume, irakasle eta guraso guztiek parte hartzen dute.
Zer egin behar duzue? Imajinatu biok antolatzaileak zaretela. Nola antolatuko duzue jaialdia?
Elkarrekin hitz egin behar duzue eta erabakiak hartu.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Non egingo da festa? Patioan, aretoan, gimnasioan?

>

Nola apainduko da festaren lekua?

>

Musika izango da? Antzerkia? Kirola?

>

Zerbait egongo da jateko?

>

...
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Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

Ikaslearen materiala

IKASTURTE AMAIERAKO JAIALDIA ANTOLATZEN!
Egoera: Ekainean, ikasturtea amaitzen denean, jaialdia egiten da eskolan. Festa horretan eskolako ume, irakasle eta guraso guztiek parte hartzen dute.
Zer egin behar duzue? Imajinatu biok antolatzaileak zaretela. Nola antolatuko duzue jaialdia?
Elkarrekin hitz egin behar duzue eta erabakiak hartu.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Non egingo da festa? Patioan, aretoan, gimnasioan?

>

Nola apainduko da festaren lekua?

>

Musika izango da? Antzerkia? Kirola?
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Zerbait egongo da jateko?
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E

3.4

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

GOSARIA ESKOLAN
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a) Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi galdetu bakoitzari zer
gosaltzen duen.
–G
 ero, eskatu bakoitzari eskolako gosa
rirako zer aukeratzen duen.
–A
 zkenean, gosaria antolatzen lagundu, elkarreragina bultzatuz.
b) Deskripzioak egin: argazkiak erabili.

Egoera: Badakizue oso garrantzitsua dela ondo gosaltzea. Horregatik, datorren astean denok
elkarrekin gosalduko duzue.
Zer egin behar duzue? Imajinatu gosaria zuek biok antolatu behar duzuela talde osoarentzat.
Begiratu irudiei eta adostu zein izango den zuen taldearen gosaria.
Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Non gosalduko duzue? Gelan? Jantokian?

>

Zer ordutan?

>

Zer gosalduko duzue?

>

Nork prestatuko ditu mahaiak?

>

Gosarirako jakiak erosi ala etxetik ekarriko dituzue?

>

...
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GOSARIA ESKOLAN
Egoera: Badakizue oso garrantzitsua dela ondo gosaltzea. Horregatik, datorren astean denok
elkarrekin gosalduko duzue.
Zer egin behar duzue? Imajinatu gosaria zuek biok antolatu behar duzuela talde osoarentzat.
Begiratu irudiei eta adostu zein izango den zuen taldearen gosaria.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>

Non gosalduko duzue? Gelan? Jantokian?

>

Zer ordutan?
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Zer gosalduko duzue?

>

Nork prestatuko ditu mahaiak?
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Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

BIRZIKLATU EGIN BEHAR DUGU!
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a)	Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi eskatu bakoitzari esateko ea zer birziklatzen duten etxean.
–O
 ndoren, bakoitzari galdetu zer birzikla daitekeen eskolan.
–A
 zkenean, erabakiak hartzen lagundu.
b) Deskripzioak egin: argazkiak erabili.

Egoera: Birziklatzea oso garrantzitsua da. Gauza zaharrak, hondakinak... beste gauza baterako
erabil daitezke berriro.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egingo duzue eta pentsatu zer birziklatu daitekeen eta
zergatik.

Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizuete
>	Zer birziklatuko duzue? Papera eta
kartoiak? Pilak?
>	Zer besterik birzikla daiteke? Botilak,
jostailuak...
>

Nola egingo duzue?

>

Non bilduko dituzue?

>

Birziklatzeko ontziak erabiltzen dituzue?

>	Zer sartzen da ontzi urdinean, zer ontzi
berdean eta zer ontzi horian?
>

...
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BIRZIKLATU EGIN BEHAR DUGU!
Egoera: Birziklatzea oso garrantzitsua da. Gauza zaharrak, hondakinak... beste gauza baterako
erabil daitezke berriro.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egingo duzue eta pentsatu zer birziklatu daitekeen eta
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>	Zer birziklatuko duzue? Papera eta
kartoiak? Pilak?
>	Zer besterik birzikla daiteke? Botilak,
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Nola egingo duzue?

>

Non bilduko dituzue?

>

Birziklatzeko ontziak erabiltzen dituzue?

>	Zer sartzen da ontzi urdinean, zer ontzi
berdean eta zer ontzi horian?
>

...
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Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Lehen Hezkuntzako 4. maila

E Ebaluatzailearen materiala

PAILAZOAK ESKOLAN
Jarraibide orokorrak

Ikasleek laguntza behar izatekotan

a) Ikasleei materiala eman.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute (arrazoi asko tarteko), honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Egoera eta ataza ozenki irakurri. Ondo
ulertu dutela ziurtatu.
c)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar
direla. Hasieratik ados badaude ere, bien
artean aritu behar direla gogorarazi.
d)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
e)	Kontuan izan: bikote bakoitzak atal hau
egiteko 2-3 minutu ditu.

a) Elkarrizketa gidatu:
–L
 ehendabizi galdetu bakoitzari noiz
eta non ikusi dituen pailazoak.
–O
 ndoren, bakoitzari eskatu eskolarako
zer nahiago duen eta, ahal badu, zergatia azaltzeko.
–A
 zkenean, erabakiak hartzen lagundu.
b) Deskripzioak egin: argazkia erabili.

Egoera: Eskolako festarako irakasleek pailazoak ekartzea pentsatu dute. Baina 4. mailako neska-mutil batzuk ez daude ados.
Zer egin behar duzue? Pailazoak bai ala ez? Bata pailazoak ekartzearen alde agertuko da; eta
bestea, kontra. Biok hitz egin behar duzue eta ea nork lortzen duen bestea konbentzitzea.

Galdera hauek lagunduko dizuete eztabaidan
ALDE

KONTRA

>

Dibertigarriak dira.

>

Aspergarriak dira.

>

Adin guztietako pertsonentzat dira...

>

Ume txikientzat dira.

>

Jendeak oso ondo pasatzen du.

>

Guk puzgarriak eta jolasak behar ditugu.

>	Jaialdia oso erraz eta merke antolatu
daiteke.

>

Garestia da pailazoak ekartzea

>	Pailazoen abestiak denok ikasi eta
abestuko ditugu...

>	Jaialdia antolatzea eta espazioa
dekoratzea oso zaila izango da.
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