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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 eskuratzeko.
Gaur egun, ahozko komunikazioak duen garrantzia idatzizkoaren parekoa da,
zalantzarik gabe. Ahoz argi eta zuzen komunikatzeko gai ez den pertsonak
zailtasunak izango ditu, bai alor profesionalean, bai pertsonalean.
Ahozko hizkuntzan trebatzea, harreman pertsonaletan duen garrantzi handiaz
gain, oso lotuta dago ezagutza eraikitzearekin, gaitasun kognitiboak
garatzearekin eta jarduera bera planifikatzearekin; hala, errealitatea
irudikatzeko prozesua eta horren komunikazioa elkarren osagarri dira.
DBHko 2. mailako ikasleek aurreko etapan zehar mintzamenean konpetentzia
maila egokia garatu dute; hori dela eta, helburua gaitasun hori mailaz maila
finkatu eta sakontzea izango da. 1. H-ri dagokionez (etxeko-hizkuntza), aurrera
egin behar da ahozko hizkuntzaren erabilera formalak finkatzen, horiek baitira
idatzizko hizkuntzatik gertuen daudenak eta ahozkoaren eta idatzizkoaren lan
bateratua ahalbidetzen dutenak. 2.H-n egin behar den lanak ere alor horri ekin
behar dio. Hala ere, ez dugu ahaztu behar EAEko testuinguru soziolinguistikoak
eraginda ikasle askok ez dutela aukera berdina 2. hizkuntza eskolatik kanpo
testuinguru formaletan edo ez formaletan erabiltzeko; hori dela eta, defizit hori
konpentsatuko duen oreka aurkitu beharko da.
Atzerriko hizkuntzari (edo 3.H) dagokionez, alor hauek hartu behar ditu kontuan
ahozko hizkuntzaren lanketak: zailtasun progresiboa duten ahozko mezuak
ekoiztea, ohiko adierazpenak erabiltzea erregistroen aniztasuna errespetatuz,
ahoskapen eta ahozko ekoizpenen intonazio egokia erabiltzea diskurtsoa eten
ez dadin, eta helburu desberdinak dituzten hizkuntza jardueretan parte hartzea.
Azkenik, gogoratu behar da, aurreko etapan bezala, hizkuntzen ikaskuntza ez
dela banakatuta gertatzen, modu orokorrean baizik, eta horrek hizkuntzen
trataera bateratuaren alde egingo duen irakaskuntza-ikaskuntza sistema
eskatzen du.

MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. DBH2
2013ko urtarrila
4

2. AHOZKO HIZKUNTZAREN ERABILERAREN ANIZTASUNA
Ahozko hizkuntzaren erabilerak askotarikoak dira. Ikasgela barruko
komunikazioa burutzea, hainbat eratako jarduerak egitea, eta azken finean,
eskola-bizitza bera ikaskuntza-egoerak dira eta egoera horietan hizkuntzaren
erabilera-anitzak eta komunikazio-testuinguruak izan behar dira irakaskuntzahelburu, eta ikasleen eskola mailara egokitutako eta argi zehaztutako
helburuetan eta edukietan oinarritu. Halaber, ebaluazio-irizpideak zehaztu
behar dira; horrela, ikasleak jakingo du zer ari den ikasten eta zer ebaluatuko
zaion.
Ikasgelan, ideiak zein sentimenduak komunikatzeko hitz egiten da, egin behar
diren atazei edo ariketei buruzko zalantzak galdetzeko edo horien inguruan hitz
egiteko, jokabide-arauez eztabaidatzeko, arazoak ebazteko eta abar.
Komunikazio-egoera hauetatik eta beste batzuetatik bat-bateko diskurtsoak
sortzen dira; horiek gizarte-elkarrekintzaren ondorio dira eta lan sistematikoa
eskatzen dute bai hizkuntza alderdian (erregistroa, hizkuntzaren zuzentasuna
eta aberastasuna …), bai diskurtsoaren antolaketan (ideien ordena eta
garrantzia, informazioaren koherentzia); eta pragmatikan (hitzen txanda
errespetatzea, diskurtsoaren kudeaketa entzute arretatsuaren bidez eta
solaskideak esaten duenaren balorazioaren bidez...).
Gainera, ikasgelan hitz egiten da ikasteko eta ezagutzak partekatzeko; eta
horrek eskatzen du irakaskuntzak eta ikaskuntzak ahozko beste diskurtso mota
konplexuago batzuk eskaintzea. Erabilera mota horiek ez dira egunero eta batbatean gertatzen; hizkuntzaren erabilera esparru akademikoa osatzen dute eta
izaera formalagoa duten diskurtsoak dira, esaterako, gelakideen aurrean lan bat
azaltzea, bizi izandako edo imajinatutako esperientziak kontatzea edo
eztabaida batean ikuspegi bat defendatzea … ahozko testu horiek landu egin
behar dira ikasgelan eta modu planifikatuan eta sistematikoan landu behar dira,
bestela, testu horiek behar dituzten estrategiak eta gaitasunak nekez lortu hala
izango dituzte ikasleek.
Ahozko testuei dagokienez, ikasgelan bi diskurtso-mota landu behar dira:
bakarrizketa-diskurtsoak eta diskurtso dialogikoak (edo elkarrizketadiskurtsoak). Bakarrizketa-diskurtsoetan igorleak edukia guztiz eta modu
autonomoan antolatzen du. Elkarrizketa-diskurtsoak, aldiz, diskurtsoa
antolatzeko solaskideek esandakoa kontuan izan behar duten bi solaskide edo
gehiagoren arteko elkarreraginaren ondoriozkoak dira.
Bakarrizketa-testuak
lantzeko
(azalpenak,
narrazioak,
esplikazioak,
konferentziak...), aurretik prestatzeko denbora hartzea komeni da. Idatzizko
hizkuntza laguntza gisa erabiltzen da aurretiazko eskema bat egiteko; izan ere,
eskemek ideiak ordenatzeko eta edukiaren gida egiteko balio dute. Elkarrizketadiskurtsoei (elkarrizketa, eztabaida...) dagokienez, horien ikaskuntzaren bidez,
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komunikazio-elkarrekintzan nagusi diren arau sozial eta pragmatikoak ezagutu
eta mendera ditzakegu.
Hezkuntza maila honetan bi diskurtso motak landu behar dira, baina lehen
adierazi den moduan, 1. H-n eta 2. H-n ahozko hizkuntzaren erabilera formala
jorratu behar da batez ere, hizkera ez-formalak bere esparrua hartu ahal badu
ere.

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.”1
Konpetentzia-testuinguru honetan ezarri diren irizpideei jarraituz, 2010-11
ikasturtean, Ebaluazio-diagnostikoaren bidez, hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia hiru hizkuntzatan ebaluatu zen lehen aldiz: euskara, gaztelania
eta ingelesa. Aurreko edizioetan bezala, probak aplikatu dira ikasleek ahozko
eta idatziko testuak ulertzeko eta idatziz adierazteko zer trebezia duten jakiteko;
baina ahoz adierazteko gaitasuna ebaluazio horretatik kanpo geratu da.
Egoera hori suertatu da hizkuntzaren erabilera askotarikoak biltzen dituzten
proba batzuen bidez ikasle kopuru handia ebaluatzea oso zaila delako.
Mintzamena ebaluatzeko probak ahozkoaren ulermenerako edo idatziaren
ulermenerako probak diseinatzea bezain konplexua da; baina hori aplikatzea
askoz ere zailagoa da; izan ere, dedikazio handia eskatzen du pertsonei eta
denborari dagokienez; esaterako, ikasleei banan-banan egin behar zaie
elkarrizketa dimentsio honetan zer gaitasun maila duen zehazteko.
Ahozko erabilerak ebaluatzeak era askotako elementuak aztertzea esan nahi
du: testu oro, bai idatzizkoa, bai ahozkoa, komunikazio-unitatea da eta helburu
bat, hartzaile bat ditu eta komunikazio egoera batean txertatua dago. Horra,
aztergai diren hainbat alderdi.

1

http://www.ediagnostikoak.net/edweb/eus/Informaziomaterialak/ED11_marko_teorikoak/1_Hizkuntza_komunikazioa_eus_eta_gaz.pdf
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Bestalde, testuaren ezaugarrietan arreta jartzen baldin badugu, hala nola
koherentzian eta kohesioan, zer informazio aukeratu den, nola antolatu den eta
diskurtsoan ageri diren ideiak zer mekanismoren bidez lotu diren baloratu
beharko dugu.
Azkenik, badira ahozko hizkuntzaren erabileraren alderdirik formalenarekin
zerikusia duten ezaugarri batzuk eta horietan, besteak beste, honakoak
hartzen dira kontuan: intonazioa eta diskurtsoaren jariotasuna, gramatikazuzentasuna eta lexiko egokiaren erabilera, baita elkarreragiteko eta diskurtsoa
bera kudeatzeko gaitasuna ere.
Azken finean, ondo adierazteko gaitasuna ez da alderdi linguistikoari soilik
dagokion konpetentzia; izan ere, hizkuntza-komunikaziorako gaitasunak
azpigaitasun linguistikoaz gain, beste alderdi batzuk kudeatzeko abilezia
eskatzen du: azpigaitasun soziolinguistikoa, diskurtsiboa eta estrategikoa;
denak 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
Material hauen helburua da irakasleei ebaluazio tresnak eskaintzea, eskema
eta irizpide komun batzuetatik abiatuta, DBHko 2. mailako ikasleen mintzatzeko
gaitasuna (ahozko adierazpena eta elkarrizketa) hiru hizkuntzatan (euskara,
gaztelania eta ingelesa) ebalua dezaten.
Probak kanpo-ebaluazio baten ikuspegitik diseinatu dira eta konpetentziako
gainerako probak egiteko erabili diren ezaugarri berberekin. Hala eta guztiz ere,
kasu honetan, ikastetxeak aukeratuko du une egokia eta aplikatzeko modurik
onena.
Material hauek prestatu dira:
• Proben aplikazio-gida
• Probak eta ebaluazio-irizpideak
• Behaketa-txantiloia
• Mintzamena lantzeko orientabide didaktikoak eta materialak
Ebaluazio-irizpideak eta euskara eta gaztelania proben egitura eta antolaketa
komunak dira; izan ere, curriculum berbera partekatzen duten hizkuntza
koofizialak dira. Bestalde, biak ikaste-hizkuntzak izanda, irakaskuntza eta
ikaskuntzako jarduerak egiteko oinarrizko euskarriak dira, curriculumean eta
konpetentziaren testuinguruan adierazten den moduan.
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Hauxe da euskara, gaztelania eta ingeles proben antolaketa:
Proben antolaketa: euskara/gaztelania /ingelesa

ATALA

HELBURUA

PROZEDURA

TRESNAK

Probak aurkeztea

1-3 minutu
minutu 1

AGURRA

1.

DENBORA

ATALA

SOLASA
EBALUATZAILEAREKIN

2. ATALA
BAKARRIZKETA

3. ATALA
ELKARRIZKETA

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

Hizketaldia
bultzatzeko hainbat
galdera egingo
dira. Elkarrizketa
banaka egingo da
bertan dauden bi
ikasleekin.

•Ebaluatzailearen
fitxak.
•Ebaluazioirizpideak
• Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

Hizketa gai bat
proposatuta,
bakarrizketatestuak ekoizteko
gaitasuna
ebaluatzea.

Egoera batetik
abiatuta, Ikasleak
proposatutako gaia
garatuko du.
Horretarako,
galderak eta ideiak
emango zaizkio
laguntza gisa.

•Ebaluatzailearen
fitxa
•Ikaslearen fitxa
•Ebaluazioirizpideak
•Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

2-3 min
(ikasle
bakoitzak)

Egiteko zehatz bat
abiapuntu, kide
batekin hitz
egiteko eta
elkarreragiteko
gaitasuna
ebaluatzea.

Ikasleek ahoz
elkarreragin behar
dute proposatutako
egoera batetik
abiatuta.

•Ebaluatzailearen
fitxa
•Ikasleen fitxak
•Ebaluazioirizpideak
•Emaitzak
erregistratzeko
txantiloia

3-4 min
(bi
ikasleek)

2 min
(ikasle
bakoitzak)

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 zatien egokitasunari
buruz iritzia nabarmentzea.
Edonola ere, bistakoa da edozein proba motarekin mintzamenaren ebaluazioa
egiteko beharrezkoa dela aurretik eta modu sistematikoan ahozkoa lantzea. Ez
dugu ahaztu behar trebezia jakin batzuk ebaluatzen ari direla, eta horiek,
konpetentziako beste trebetasunek bezala (entzumena, irakurmena eta
idazmena), aurretik landu behar direla ikasleak hizkuntza 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
• Hizkuntzaren zuzentasuna
• Hizkuntzaz kanpoko alderdiak
• Elkarreragitea
Lehen hiru atalak testu-propietateak dira eta testu-tipo guztiei dagozkie; azken
biak, berriz, ahozko testuen alderdi bereizgarriak dira.

Komunikazio-egoerara egokitzea
Egokitasuna propietatearen bidez ahozko testuak testuinguru diskurtsibora
moldatu eta egokitzen dira. Ahozko testuak komunikazio-egoeraren
parametroak islatzen ditu (solaskideak, komunikazio-asmoak, ekoizpen- eta
harrera-kanala…) eta hizkuntza-ezaugarriak markatzen ditu (testu-generoa,
hizkuntza-erregistroa...).
Hauek dira egokitasunarekin lotutako adierazleak:

• Helburua. Ea ahozko testuak egitekoaren xedea (deskribatzea,
kontatzea, azaltzea…) errespetatzen den.
• Gaiarekiko lotura. Ea informazioa esanguratsua den emandako
komunikazio egoerari erreparaturik eta ea ikasleek ekoitzi behar duten
testu-generorako egokia den.
• Hizkuntza-erregistroa. Ea erabilitako hizkuntza-barietatea (formala, ezformala…) ondo egokitzen zaion proposatutako atazari.
• Kortesiazko formulak, hau da, agurtzeko formulak, esker ona
adieraztekoak …
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Koherentzia eta kohesioa
Koherentzia propietatearen bidez testua, oro har, zentzu-unitate gisa
antolatzen da. Informazioaren aukeraketan eta horren antolaketan egitura jakin
bat ikusten da. Kohesioa propietateak biltzen ditu testuko informazioaren
arteko loturak ahalbidetzen dituzten hizkuntza-mekanismoak. Mekanismo
horiek, batez ere, bi motakoak dira: gramatikalak eta lexikoak.
Hauek dira koherentziarekin eta kohesioarekin lotutako adierazleak:
• Testu-egitura. Ea eskatutako testuaren egitura errespetatzen den:
albistea, iritzia, ipuina, eztabaida, deskripzioa…
• Informazioaren garapena eta koherentzia. Ea informazioa modu
esanguratsuan aukeratzen den ziurtatu, eta ea ez dagoen kontraesanik,
alferrikako errepikapenik, betelanik...
• Kohesio-mekanismoak. Ea testuko atalak ongi lotzen diren, testulokailu egokiak erabiliz eta erreferentea galdu gabe; horrela, gaien
garapena bermatuko da.

Hizkuntzaren 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. Ea lexiko zuzena, egokia eta askotarikoa erabiltzen den.
•

Morfosintaxia. Ea egitura morfosintaktiko zuzenak eta askotarikoak
erabiltzen diren.

•

Ahoskera. Ea hizkuntzaren ezaugarri fonetikoak zuzen erreproduzitzen
diren.

Intonazioa, jariotasuna eta adierazkortasuna
Ahozko hizkuntzaren ezaugarri bereziak dira hauek; hizkuntzazko alderdiak eta
hizkuntzaz kanpoko seinale multzoa jartzen dira jokoan; horiek ere testuei
zentzua ematen laguntzen diete.
Hauek dira atal honetan biltzen diren adierazleak:
• Intonazioa. Ea esanahiari ñabardurak emateko barietate tonalak
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erabiltzen diren ala ez (galderak, harridurak...).
• Jariotasuna. Ea ahozko diskurtsoak etenik gabe aurrera egiten duen ala
ez.
• Adierazkortasuna. Ea keinuak eta gorputz-mintzaira ondo kontrolatzen
diren ala ez.

Elkarreragitea
Ahozko komunikazioan, igorlearen eta hartzailearen egitekoak txandakatu
egiten dira diskurtso partekatua eraikitzeko.
Hauek dira elkarreraginarekin zerikusia duten adierazleak:

• Parte-hartzea. Ea ikasleak modu aktiboan parte hartzen duen, eta
elkarreragiten laguntzen duen.
• Hitz egiteko txandak. Elkarrekin hitz egitean ea beste kideari hitz egiten
uzten dion, hitza monopolizatu gabe edo beste kidearen esku-hartzea
zaildu gabe.
• Diskurtsoaren kudeaketa. Ea esku-hartzea solaskideak esanikotik
eraikitzen duen ala ez.
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DBHko 2. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. GAZTELANIA/ EUSKARA
IRIZPIDEAK
HASIERAKO MAILA
KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA
. Agindua ez du betetzen edo zailtasunez eta laguntzarekin
Helburua
betetzen du.
Gaiarekiko lotura
. Gaia ez du behar bezainbat garatzen. Bigarren mailako
Hizkuntza-erregistroa
arloetan oinarritzen da.
Kortesiazko formulen erabilera
. Erregistro desegokia erabiltzen du.
. Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.

ERDIKO MAILA

MAILA AURRERATUA

. Agindura egokitzen da, nahiz eta aurrez ikusitako moduan
ez izan.
. Gaia behar bezainbat garatzen du. Datu garrantzitsuak
ematen ditu. Ulertzen da zer azaldu edo esan nahi duen.
. Erregistroa, oro har, aurrez ikusitako komunikazio-egoerara
egokitzen da.
. Oro har, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

. Aurrez ikusitako moduan egiten du lana eta agindua betetzen
du.
. Gaia behar bezala garatzen du.
. Datu garrantzitsuak ematen ditu eta hartzailearentzat
ulergarri izateko moduan zehazten ditu.
. Erregistroa aurrez ikusitako komunikazio-egoerarako
esperotakoa da.
. Oinarrizko kortesiazko formulen erabilera egokia.

. Ideietan nolabaiteko ordena antzematen da.
. Informazioaren garapen egokia, errepikapen edo
inkoherentziaren bat egon daitekeen arren.
. Batzuetan erreferentea galtzen du diskurtsoan zehar.
. Esaldiak lokailu arruntekin lotzen ditu. . Esaldi osatugaberen
bat egon daiteke.

. Diskurtsoa egituratuta dago eta ideiak behar bezala
ordenatuta daude.
. Informazioa behar bezala garatzen da. . Ez dago ia
errepikapenik eta inkoherentziarik.
. Diskurtsoan zehar erreferentea mantentzen du. Hainbat
kohesio-mekanismo erabiltzen ditu.
. Esaldiak lotzen eta amaitzen ditu.

. Oro har, lexiko egokia erabiltzen du.
. Errore morfologikoren edo sintaktikoren batzuk ager
daitezke, baina ez dira sistematikoak.
. Oro har, argi ahoskatzen du.

. Lexiko egokia eta ugaria.
. Ez du beste hizkuntza batzuetako hiztegirik erabiltzen.
. Dagokion hezkuntza mailarako espero den morfosintaxia
erabiltzen du, egitura eta baliabide ugarirekin.
. Ez du akats gramatikalik egiten. Eginez gero, atzera egin
zuzendu egiten du.
. Argi eta zuzen ahoskatzen du.

. Batzuetan, ahotsaren tonua aldatzen du informazio
garrantzitsua nabarmentzeko.
. Erritmoa egokia du, baina batzuetan zalantzak izaten ditu.
. Oro har, keinuak eta jarrera egokiak izaten dira.

. Informazio garrantzitsua azpimarratzeko edo esanahiaren
ñabardurak adierazteko intonazioa erabiltzen du.
. Erritmo egokia du, zalantzarik gabekoa.
. Adierazi nahi duenari laguntzeko edo esan nahi duena
argitzeko keinuak erabiltzen ditu.

. Hitz egiten du, baina batzuetan laguntza behar du
elkarrizketan parte hartzeko.
. Oro har, hizketakideari entzuten dio eta galderei erantzuten
die.
. Oro har, hitz egiteko txanda errespetatzen du.
. Batzuetan ez du kontuan hartzen hizketakideak esandakoa
eta elkarrizketaren haria galtzen du.

. Elkarrizketan modu aktiboan parte hartzen du. .
Hizketakideari entzuten dio eta galderei erantzuten die.
. Hitz egiteko txanda errespetatzen du.
. Kontuan hartzen du hizketakideak esaten duena eta gai da
diskurtsoa jarraitzeko.

1.

2. TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
. Diskurtsoa desordenatuta dago.
Testuaren egitura
. Informazioa ez da behar bezala garatzen. Errepikapenak
Informazioaren garapena eta
edo inkoherentziak ugariak dira.
koherentzia
. Erreferentea galtzen du.
Kohesio-mekanismoak
. Diskurtsoa loturarik gabekoa da, lokailuak falta direlako edo
esaldi batzuk osatu gabe geratu direlako.
3. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA
Lexikoa
Morfosintaxia
Ahoskera

.Lexiko mugatua. Errepikapenak, hitz betegarriak edo hitz
desegoki ugari erabiltzen ditu.
. Egitura gramatikal oso errazak erabiltzen ditu, batzuetan
okerrekin, eta horiek sistematikoak izan daitezke edo
diskurtsoaren ulermena zail dezakete.
. Ahoskerak diskurtsoaren ulermena zailtzen du.

4. INTONAZIOA, JARIOTASUNA eta ADIERAZKORTASUNA
Intonazioa
Jarioa
Adierazkortasuna
5.

. Ez dago inflexiorik intonazioan eta diskurtsoa uniformea eta
monotonoa da.
. Diskurtsoa etena eta jario gutxikoa da. Zalantza ugari.
. Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera desegokia

ELKARRERAGITEA (aztertzailearekin eta kidearekin)
. Parte-hartze gutxi, ez du bere borondatez esku-hartzen
. Ez du hitza hartzeko txanda errespetatzen eta hizketakidea
eteten du.
. Ez dio elkarrizketaren hariari jarraitzen eta ez du kontuan
hartzen hizketakideak dioena.

Parte-hartzea
Hitz egiteko txanden erabilera
Diskurtsoaren kudeaketa

DBH-KO 2. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. INGELESA
IRIZPIDEAK
1.

- Solaskidea ulertzeko zailtasunak ditu, nahiz eta errepikapenekin,
birformulazioekin edo keinuekin lagundu.
- Ez da egokitzen proposatutako egoera komunikatibora edo era
partzial batean egiten du..
- Gaia ez du apenas garatzen nahiz eta galderekin lagundu.
- Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.

- Solaskidea ulertzen du, nahiz eta errepikapenen bat edo
birformulazioren bat behar izan.
- Proposatutako egoera komunikatibora erantzuten du.
- Gaia galderei erantzunez garatzen du.
- Orokorrean, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen ditu.

-

Solaskidea erabat ulertzen du.
Proposatutako egoera komunikatibora erantzuten du.
Gaia era autonomoan garatzen du.
Oinarrizko kortesiazko formulak era egokian erabiltzen ditu.

- Diskurtsoa desordenatuta dago.
- Informazioa ez da behar bezala garatzen: errepikakorra eta
inkoherentea da.
- Esaldi solteak eta bukatugabeak egiten ditu..

- Ideietan nolabaiteko ordena antzematen da.
- Informazioaren garapen egokia, errepikapen edo
inkoherentziaren bat egon daitekeen arren.
- Informazioa lotzeko lokailuren bat erabiltzen du.
- Gehienetan esaldi osatuak egiten ditu.

-

Ideiak ordenaturik daude
Diskurtsoaren zehar informazioa behar bezala garatzen da.
Informazioa lotzeko lokailuak erabiltzen ditu.
Esaldi osatuak egiten ditu eta lotzen ditu

- Hiztegi mugatua. Hiztegi falta konpentsatzeko laguntza behar
du. Errepikapen ugariak.
- Egitura gramatikal okerrak erabiltzeak esaldien ulermena
oztopatzen du.
- Ahoskera desegokia da, eta batzuetan, diskurtsoa ulergaitza
suertatzen da.

-

HIZKUNTZA ZUZENTASUNA

Lexikoa
Morfosintaxia
Ahoskera

4.

MAILA AURRERATUA

TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA

Testuaren egitura
Informazioaren garapena eta
koherentzia
Kohesio-mekanismoak
3.

ERDIKO MAILA

KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA

Ulermena
Diskurtsoaren helburua
Gaiaren garapena
Kortesiazko formulen erabilera

2.

HASIERAKO MAILA

Hiztegi egokia erabiltzen du, nahiz eta okerren bat egin.
Egituretan hainbat akats egiten ditu.
Ahoskeran akatsak ditu baina diskurtsoa ulertzen da.
Auto-zuzenketaren bat egiten du.

- Proposatzen den gairako eta hezkuntza mailarako hiztegi
zehatza eta askotarikoa du
- Egitura ezberdinak eta eskolako mailarako egokiak diren
errekurtsoak erabiltzen ditu.
- Orokorrean, era argian eta zuzenean ahoskatzen.
- Esaldiak egituratzean akats txikiren bat egiten du.. Autozuzenketa egiten du.

INTONAZIOA, JARIOTASUNA eta ADIERAZKORTASUNA

Intonazioa
Erantzuteko prozesatzea eta
jarioa
Adierazkortasuna

- Diskurtso monotonoa, etenekin eta jario gutxikoa du.
- Enuntziatuak ekoiztea kostatzen zaio edo beste hizkuntza batez
baliatzen da.
- Jarraitzeko laguntzaren bat behar du.
- Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera desegokia
(zurruntasun handiegia edo keinu gehiegi).

5. ELKARRERAGITEA (aztertzailearekin eta berdinen artekoa)
Parte hartzea
- Aztertzailearekin apenas elkarreragiten du.
Diskurtsoaren kudeaketa
- Parte hartze gutxi.
- Ez du hitz egiteko txanda errespetatzen edo bere solaskideari
hitza kentzen dio.
- Elkarrizketaren haria jarraitzea eta solaskidea kontuan hartzea
kostatzen zaio.
- Komunikazioa mantentzeko estrategia falta du.
- Isilune luzeak ditu edo beste hizkuntza batean komunikatzen da.

- Intonazio naturala. Batzuetan, ahotsaren doinua modulatu
egiten du.
- Enuntziatuak etenekin eta zalantzekin ekoizten ditu.
- Oro har, keinuak egokiak dira, baina gehiegi edo gutxiegi
egiteagatik desegokia izan daiteke.

- Intonazioa informazio garrantzitsua azpimarratzeko
erabiltzen du.
- Enuntziatuak jariotasunez, noizbehinkako zalantzekin
ekoizten ditu.
- Adierazi nahi duenari laguntzeko edo esan nahi duena
argitzeko keinuak erabiltzen ditu.

- Aztertzailearekin elkarreragiten saiatzen da eta orokorrean,
bere galderak erantzuten ditu.
- Orokorrean, elkarrizketan parte hartzen du.
- Hitz egiteko txanda normalean errespetatzen du.
- Elkarrizketaren haria ahaleginez jarraitzen du, eta batzuetan
bere solaskideak esaten duena kontuan izatea kostatzen zaio.
- Batzuetan, elkarrizketa mantentzeko estrategiaren bat
erabiltzen du ( errepikapena edo laguntza eskatu).

- Aztertzailearekin elkarreragiteko gai da eta, bere galderak
erantzuten ditu.
- Elkarrizketan parte hartzen du.
- Hitz egiteko txanda errespetatzen du.
- Elkarrizketaren haria jarraitzen du eta bere solaskideak
esaten duena kontuan izaten du.
- Elkarrizketa mantentzeko estrategiak erabiltzen ditu.
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6. MINTZAMENA LANTZEKO ORIENTABIDE DIDAKTIKOAK ETA
ERREFERENTZIAK
Lehen adierazi dugun moduan, ebaluazio-proposamena martxan jartzeak
aurretik ikasgelan mintzamena lantzeko jarduerak egin izana 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 zenbait alderdiri buruzko orientabideak eta iradokizunak eskaintzen
dira:
Ikasgelak elkarreragiteko lekua izan behar du; ikasleek beren iritziak azaldu
eta negoziatzeaz gain, mota guztietako komunikazio-trukeetan parte
hartzeko.
Ikasgelan lantzen diren ahozko testuek oinarrizko bi ezaugarri bete behar
dituzte:
- ikasleen interesekoak, euren errealitatetik hurbilak eta errealak izan.
-eta, konplexutasunari dagokionez, ikasleen garapen mailarako egokiak.
Irakasleak, bestalde, ikasleen esku-hartzeari laguntzeko gelakideen arteko
giroa zaindu behar du eta aukera eman ikasle guztiei modu bertsuan parte
hartzeko, batzuk isilik egon ez daitezen eta beste batzuek hitz egiteko
txandak monopolizatu ez ditzaten.
Ahozko testuen aniztasuna lantzeko bakarrizketa-testuak eta elkarrizketatestuak jorratu behar dira.
Bakarrizketa-testuek alor hauek garatzeko aukera ematen dute: ideien
plangintza eta antolaketa, informazioaren koherentzia eta aurrerapena,
igorlearen ikuspegia, komunikazio-egoerara egokitutako erregistro baten
erabilera, lexiko egokia eta zehatza aukeratzea, e.a....
Hauek dira ikasgelan landu daitezkeen bakarrizketa-diskurtsoen adibide
batzuk: azalpena, deskribapena, hitzaldia...
Bakarrizketa-diskurtsoaren aurretik idatzizko testu laburrak egin behar dira:
gidoiak, eskemak, eta komunikazio-egoerara egokitutako eta koherentea
den testu baten ekoizpena errazten duten datuen aukeraketa.
Elkarrizketa-testuen bidez, lana komunikazio-elkarrekintza zehazten duten
arau sozialen eta pragmatikoen erabilerarekin zerikusia duten alorretan
oinarritzen da.
Hauek dira ikasgelan lan daitezkeen elkarrizketa-diskurtsoen adibide
batzuk: elkarrizketa, mahai-ingurua, eztabaida, e.a....
14
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Elkarrizketa-testu formalak lantzeko aurretiazko plangintza behar da; hala
ere, kasu honetan, komunikazio-elkarrekintzan sortzen den inprobisazio
maila nahiko altua izan ohi da.
Elkarrizketa-diskurtsoen azterketan, behaketa-gidoien erabilerak hainbat
ezaugarriren 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 oso garrantzitsua da ahozko hizkuntzaren eta
bereziki atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntzan. Zuzenketa egin
beharko da beti ere komunikazio-prozesua eten, murriztu edo aldatzen
baldin bada.
Kontuan hartu behar da errorea ikaskuntza-prozesuaren parte dela eta
horren zuzenketak oreka mantendu behar duela eta ez duela oztopatu
behar bat-bateko eta jarioa duen adierazpena; baina aldi berean, hein
batean zuzena izan behar du diskurtsoa egokia eta ulergarria izan dadin.
Garrantzitsua da talde osoa inplikatzea ahozko jardueren ebaluazioan.
Horretarako, oso eraginkorra da gelakideen azalpenak elkarrekin
ebaluatzea, horrek talde gogoeta sustatzen laguntzen baitu.
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7. MINTZAMENA LANTZEKO BALIABIDEAK SAREAN
Mintzamena ikasgelan lantzeko baliabide eta proposamen asko daude;
hurrengo zerrendan jasotzen dira irakasleek erabil ditzaketen dokumentu
batzuk:
Artikuluak
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

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/

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

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

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

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

Audioak
Entzumena eta ahozko hizkuntza lantzeko zenbait helbide interneten
https://docs.google.com/file/d/0B3yYLW2FZ0RecHo2QTNmaTdOV2s/edit

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

Podcasts, audios and videos
https://docs.google.com/document/d/1M2M18YJS5wBmOC0irjkvE6d_6RAvFo_JfgU2fuZF0I/edit

Material didaktikoa
Esatari Trebeak
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Gaitasun/Docs/Competencias/Esatari_Trebeak2dbh.Pdf
MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. DBH2
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Eztabaidatzen
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Gaitasun/Docs/Competencias/Elkarreragina2dbh.Pdf

Irrati Kronika
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Gaitasun/Docs/Competencias/Irratikronika.Pdf

Literaturan Murgildurik
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3221ahozko_Azalpena.Pdf

Kazetaritza Lanbide
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3241irrati_Kronika.Pdf

Olerkiak, Irudiak eta Musika
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3261bideoklipa.Pdf

Kirola Gora eta Behera
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3271ahozkoazalpena.Pdf

Bertsolaritzari Buruzko Azalpena
http://Bloggeandolenguas.Com/Webquest/Bertsolaritza/

Antzezten. Antzerkia
https://Sites.Google.Com/Site/Antzerkiahtb/Ataza

Magazina. Albisteak eta Erreportajeak
https://Sites.Google.Com/Site/Magazineeuskera/Home

Los Hablantes y Las Lenguas
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3212exposicion_Oral.Pdf

Jóvenes y Sociedad
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Hizkuntzak/Descargas/3htb/3252mesaredonda.Pdf

Radio Lectura
https://Sites.Google.Com/Site/Radiolecturadiversificacion/Home

You Be The Reporter. A Digital Story.
http://Nagusia.Berritzeguneak.Net/Gaitasun/Docs/Competencias/Youbethereporter.Pdf

English Study And Learning Materials
http://Www.Eslgold.Com/
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. MAILA

APLIKAZIO GIDA

MINTZAMENEKO PROBA
EUSKARA ETA GAZTELANIA
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AURKIBIDEA

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

3. Mintzameneko probaren aplikazioa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2.
mailan
4. Ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-txantiloia
5. Laguntza behar duten ikasleentzako gomendioak
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1. PROBAREN EZAUGARRIAK ETA EGITURA
Euskara eta gaztelaniako proba bakoitzak 13-14 minutuko iraupena du,
gutxi gorabehera.
DENBORA-BANAKETA
Euskara eta Gaztelania

DBH 2

•

Agurra

1. atala

2. atala

3. atala

minutu 1

2 min.
(ikasle bakoitzak)

2-3 min
(ikasle bakoitzak)

3-4 min
(bi ikasleak)

Probak agur labur bat eta hiru atal ditu:
- Agurra: Aurkeztea eta elkar ezagutzea du helburu (aurretik elkar ezagutzen ez
badute). Gainera, hasierako unea arintzeko eta giro lasaiagoa sortzeko balio
dezake.
- 1. atala: ebaluatzailearekin batera gai orokor batzuei buruz. Proba egiten duen
ikaslearen ahozko elkarreragina ebaluatzea du helburu. Zati honetan,
elkarrizketa bultzatzen duten galderen bidez, hainbat gai aurkezten dira.
Gaia oztopo izanez gero ikasleak hitz egiteko, beste elkarrizketa-gai bat
aukeratuko da.
Ebaluatzaileak hainbat gai eta galdera ditu. Ikaslearekin elkarrizketa
ezartzeko nahi dituenak aukera ditzake.

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

- 3. atala: bi ikasleren arteko elkarrizketa proposatutako da gai baten inguruan.
Egiteko zehatz batetik abiatuta ahoz elkarreragiteko gaitasuna ebaluatzea du
helburu. Gehienetan, zeregina egin ahal izateko, ikasleek akordio batera iritsi
beharko dute; hala ere, ez da beti beharrezkoa izango.
Ebaluatzaileak sei jarduera-eredu desberdin ditu, eta horien artetik ikaslebikote bakoitzarentzako bat aukeratuko du.
MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. DBH2
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PROBAREN EGITURA ETA EBALUAZIO-TRESNAK
Euskara eta Gaztelania
ATALA

HELBURUA

PROZEDURA

TRESNAK

DENBORA

Proba aurkeztea

1-3 min

AGURRA

minutu 1

1. ATALA
SOLASA
EBALUATZAILEAREKIN

2. ATALA
BAKARRIZKETA

3. ATALA
ELKARRIZKETA

Heldu batekin ahozko
elkarreragina
ebaluatzea, ikasleen
interesekin bat datozen
hainbat gairen
inguruan.
Hizketagai bat
proposatuta,
bakarrizketan aritzeko
gaitasuna ebaluatzea.

Egiteko zehatz bat
abiapuntu, kide batekin
elkarreragiteko
gaitasuna ebaluatzea.

Hizketaldirako hainbat galdera
proposatuko dira. Elkarrizketa banaka
egingo da bertan dauden bi
ikasleekin.

- Ebaluatzailearen fitxak
- Ebaluazio-irizpideak
- Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

Ikasleak, egoera batetik abiatuta,
proposatutako gaia garatuko du.
Horretarako, galderak eta ideiak
emango zaizkio laguntza gisa.

-

Ebaluatzailearen fitxa
Ikaslearen fitxa
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

2-3 min
(ikasle bakoitzak)

Ikasleek ahoz elkarreragin behar dute,
proposatutako egoeratik abiatuta.

-

Ebaluatzailearen fitxa
Ikasleen fitxak
Ebaluazio-irizpideak
Emaitzak erregistratzeko
txantiloia

3-4 min
(bi ikasleek)

2 min.
(ikasle bakoitzak)
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2. APLIKAZIO ETA EBALUAZIO PROZEDURA
IRIZPIDE OROKORRAK
• Proba aplikatzeko bi une eta leku daude:
- Ikasgelan, talde guztiari proba aurkeztea/azaltzea.
- Beste gela batean edo berariaz prestatutako eremuan, proba binanbinan ikasleei egitea.
• Ikasleek bikoteka egingo dute proba.
• Ebaluatzaileek hauxe lortu behar dute: ikasleak trankiltzea eta lasai hitz
egitea.
• Oso garrantzitsua da ikasleek ondo ulertzea probaren atal guztietan zer
egin behar duten; hori dela eta, eman behar diren azalpen guztiak eman
eta zalantzak argitu behar dira proba hasi baino lehen.
• Proba egiteko bi irakasle beharko dira; bata solaskidea izango da eta
besteak ikaslearen balorazioa erregistratuko du dagokion txantiloian.
• Proban zehar rol horiek aldatu egin daitezke.
• Proba egiteko, ikasgelak baldintza egokiak izan behar ditu: erosotasuna,
isiltasuna...
• Probarako prestatutako ikasgelan ebaluatzaileak eta ikasle-bikotea baino
ez dira egongo.
• Proba egin ostean, ikasleak bere ikasgelara itzuliko dira.
• Egokia izan daiteke proba grabatzea ahozko testuak berraztertzeko.

PROBA HASI BAINO LEHEN
• Ebaluatzaileek ondo ezagutu behar dituzte probak, ebaluazio-irizpideak
eta tresnak.
22
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• Eta prest izan behar dituzte proba aplikatzeko material guztiak (ikus
materialen zerrenda).

PROBAN ZEHAR
• Lehen ebaluatzaileak ikaslearekin hitz egingo du eta saioa zuzenduko
du.

Bitartean,

beste

ebaluatzailea

arduratuko

da

emaitzak

erregistratzeaz eta ikaslearen sarrera eta irteera bideratzeaz.
• Ikaslearekin hitz egingo duen ebaluatzaileak zeregin hauek ditu:
― Proba egin ahal izateko beharrezkoa den materiala ikasleari
ematea.
― Probaren jarraibideak eta aginduak mantso eta argi irakurtzea.
― Ahalegintzea ikasleak eroso senti daitezen, proba ahalik eta
ondoen egiteko.
― Urduritasunarengatik edo hizkuntza-konpetentzia faltarengatik
ikasleren bat proba egiteko gai ez bada, ebaluatzailearen
materialean iradokitzen diren estrategiak erabiltzea.
― Ikasleekiko elkarreragina ahalik eta atseginena egitea; horrela,
ahoz adierazteko gaitasuna erraztuko zaio ikasleari.
― Isilune luzeak saihestea, batez ere elkarreragiteko atalean.
Horretarako,

ebaluatzailearentzako

materialean

bildutako

gomendioak erabil daitezke.

PROBA AMAITZEAN
• Ikasleari agur esan eta esker ona adierazi emandako laguntzagatik.
• Bi ebaluatzaileek ikasle bakoitzaren emaitza aztertu eta balorazioak
adostu.
• Emaitzen erregistroa bete, horretarako dagoen txantiloian.
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PROBAN ERABILIKO DIREN MATERIALAK
•

Aplikazio gida

•

Ikasleen zerrenda

•

Proba:
1. atala: Solasa ebaluatzailearekin
-

Ebaluatzailearen fitxa gai eta galderekin

2. atala: Bakarrizketa
-

Ebaluatzailearen fitxa (6 jarduera-eredu)

-

Ikaslearen fitxa (6 jarduera-eredu)

3. atala: Elkarrizketa
-

Ebaluatzailearen fitxa (6 jarduera-eredu)

-

Ikasleen fitxak (6 jarduera-eredu)

• Ebaluazio-irizpideak
• Erregistro-txantiloia
• Eskuko ordenadorea (bideoetarako)
• Erlojua
• Grabagailu digitala edo ordenadorea (grabatu behar dela erabakiz gero)
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3. MINTZAMENA EBALUATZEKO PROBAREN APLIKAZIOA
PROBAREN AURKEZPENA
Ahozko proba bikoteka egingo da horretarako prestatuko den gela edo esparru
batean, bertan ikasleek eroso eta interferentziarik gabe hitz egin dezaten.
Aurkezpen orokorra ikasgelan egingo da eta talde osoari egingo zaio.
Probaren aurkezpen orokorrean honakoak hartuko dira kontuan:
•

Aurkezpena egin baino lehen erabaki behar da zein gelatan egingo
den proba eta gainerako ikasleak norekin geratuko diren ikasgelan.

•

Aurkezpena euskaraz edo gaztelaniaz egingo da, hizkuntzaereduaren arabera. Dena ondo ulertu dela bermatu behar da.

•

Ebaluatzaileek beren burua aurkeztuko dute (ezezagunak badira).

•

Ikasleei azalduko diete proba (hiru atalak eta iraupena).

•

Ikasleei zehaztu behar zaie proba bikoteka egingo dutela eta
bikoteak nola antolatuko diren (zerrendako ordenaren arabera...)

•

Proba egin baino lehen ikasleak lasaitu; normalean, urduri egon ohi
dira.

Jarraian, azalpenaren gidoia dago; irakasleek irakurri egin behar du ikasle
guztiek azalpen berbera jasotzen dutela bermatzeko.
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MINTZAMENA PROBA APLIKATZEKO GIDOIA
Egun on:
(Ikasleek ebaluatzaileak ezagutzen ez badituzte) .............. eta ...............
gara, eta mintzamena ebaluatzeko proba egingo dugu.
Proba honetan gai erraz eta ezagunez hitz egingo duzue, beraz, erraza izango
da zuentzat.
Bikoteka egingo duzue, hau da, binaka aterako zarete gelatik, eta proba beste
gela batean egingo dugu. Gutako batek gidatuko du proba eta besteak
ebaluazio-datuak idatziko ditu. Zalantzarik, bai?
Proba deskribatzen jarraituko dut. Probak hiru atal ditu:
•

Lehen atalean, ebaluatzaileak zuen esperientziei buruzko galdera batzuk
egingo dizkizue, lehenengo bati eta gero besteari. Atal honek minutu bat
edo bi iraungo du.

•

Bigarren atalean gai bati buruz hitz egingo duzue banan-banan.
Horretarako, irudiak emango dizkizue ebaluatzaileak edo bideo bat
erakutsiko eta horri buruz hitz egin beharko duzue. Zuetako bakoitzak
minutu pare batean hitz egingo du.

•

Hirugarren atalean biek elkarrekin hitz egingo duzue, eta bakoitzak jarrera
bat hartuko du proposatutako gai bati buruz. Gero ados jartzen saiatuko
zarete. Atal hau egiteko 3-4 minutu izango dituzue.

Galderarik baduzue honen inguruan?
Dena argi badago, bikoteak antolatzen hasiko gara, proba norekin egingo
duzuen jakin dezazuen (bikoteak antolatuko dira, ordena alfabetikoan,
eserita dauden moduan edo beste moduren batean...)
Orain, joan egingo gara eta bost minutu barru hasiko da proba. Lehenengo
bikotearen zain egongo gara gelan. Lasai egon, ondo egingo duzue eta!
Eskerrik asko.
(Proba lehen bikotea iristen denean hasiko da. Oso urduri badaude,
lasaitzen saiatu: “Lasai, oso erraza da...”)
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AURKEZPENA
(Ezezagunak badira) Kaixo. Zein da zuen izena? (izenak apuntatuko dira).
(Ezagunak badira) Kaixo. Zer moduz goiza? Zuen izenak apuntatuko ditut eta
hasi egingo gara.
Has gaitezen.

1. ATALA. SOLASA EBALUATZAILEAREKIN
Lehenengo atal honetan galdera batzuk egingo dizkizuet eta ahal duzuen
ondoen erantzun. Zurekin hasiko naiz, ...... (ikasleetako baten izena). Orain
galderak egingo dizkizut, ziur gaiak ezagutzen dituzula. (Lehen ataleko
galderak egingo dira; ikasleak erantzuteko arazorik badu, ebaluatzailearen
fitxan adierazitako estrategiak hartuko dira kontuan). Eta orain beste
galdera batzuk egingo dizkizut zuri, ....... (beste ikaslearen izena).

2. ATALA. BAKARRIZKETA
(Materiala prest eduki behar da eta kontuan izan proba hau ikasleei bananbanan egingo zaiela) Orain bigarren atala hasiko dugu; dakizuenez, azaldu
edo kontatu beharko duzue zerbait, eta bakarka. Zurekin hasiko gara
(ikasleetako 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, zer
egin behar duzun jakiteko (Irudiak ikusi eta testua irakurri egiten dute).
Ulertzen al duzu zer egin behar duzun? (Zalantzak argituko dira). Orduan,
nahi duzunean hasi honetaz hitz egiten. (Zailtasunik antzemanez gero,
ebaluatzailearen fitxan adierazitako estrategiak hartuko dira kontuan).
(Ikasleak bakarrizketa amaitzen duenean, hurrengo ikaslea gonbidatuko
dugu azalpena egin dezan. Adierazpen-zailtasun larririk baldin badute,
dokumentazioan edo ebaluatzailearen fitxan aurrez adierazi den moduan
lagunduko zaie.)

3. ATALA. ELKARRIZKETA
Orain hirugarren atala egingo dugu (materiala banatzen da). Dakizuenez,
elkarrekin hitz egin beharko duzue. Jarraibideak irakurriko ditugu (jarraibideak
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ikasleekin batera irakurriko dira, eta ebaluatzaileak bere jarraibideak
irakurriko ditu). Orain, proposatutako gaiaz elkarrekin hitz egingo duzue eta
zuen iritzia eman eta defendatuko duzue. Erabakiak hartu eta ados jarriko
zarete elkarrekin. Aurrez aurre jarri, mesedez, elkarri hitz egingo diozue-eta.
Bietako batek, edonor, has daiteke (inor hizketan hasten ez bada,
ebaluatzaileak

bietakoren

bati

eskatuko

dio

hasteko;

adierazpen-

zailtasunik baldin badute, dokumentazioan edo ebaluatzailearen fitxan
aurrez adierazi den moduan lagunduko zaie). (Denbora amaitzen denean,
proba amaitutzat emango da, adostasuna lortu ez arren). Denbora agortu
da, beraz, proba amaitu da. Eskerrik asko zuen ahaleginagatik eta parte
hartzeagatik.
Gelara joan zaitezkete.
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4. EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EBALUAZIO-TXANTILOIA
DBHko 2. MAILAKO MINTZAMENAREN EBALUAZIOA. GAZTELANIA/ EUSKARA
IRIZPIDEAK
6.

HASIERAKO MAILA

ERDIKO MAILA

MAILA AURRERATUA

KOMUNIKAZIO EGOERARA EGOKITZEA

Helburua
Gaiarekiko lotura
Hizkuntza-erregistroa
Kortesiazko formulen erabilera

. Eskatutakoa ez du betetzen edo zailtasunez eta
laguntzarekin betetzen du.
. Gaia ez du behar bezainbat garatzen. Bigarren
mailako arloetan oinarritzen da.
. Erregistro desegokia erabiltzen du.
. Ez ditu oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen.

. Agindura egokitzen da, nahiz eta aurrez ikusitako
moduan ez izan.
. Gaia behar bezainbat garatzen du. Datu
garrantzitsuak ematen ditu. Ulertzen da zer azaldu edo
esan nahi duen.
. Erregistroa, oro har, aurrez ikusitako komunikazioegoerara egokitzen da.
. Oro har, oinarrizko kortesiazko formulak erabiltzen
ditu.

. Aurrez ikusitako moduan egiten du lana eta agindua
betetzen du.
. Gaia behar bezala garatzen du.
. Datu garrantzitsuak ematen ditu eta hartzailearentzat
ulergarri izateko moduan zehazten ditu.
. Erregistroa aurrez ikusitako komunikazio-egoerarako
esperotakoa da.
. Oinarrizko kortesiazko formulen erabilera egokia.

. Ideietan nolabaiteko ordena antzematen da.
. Informazioaren garapen egokia, errepikapen edo
inkoherentziaren bat egon daitekeen arren.
. Batzuetan erreferentea galtzen du diskurtsoan zehar.
. Esaldiak lokailu arruntekin lotzen ditu. . Esaldi
osatugaberen bat egon daiteke.

. Diskurtsoa egituratuta dago eta ideiak behar bezala
ordenatuta daude.
. Informazioa behar bezala garatzen da. . Ez dago ia
errepikapenik eta inkoherentziarik.
. Diskurtsoan zehar erreferentea mantentzen du. Hainbat
kohesio-mekanismo erabiltzen ditu.
. Esaldiak lotzen eta amaitzen ditu.

. Oro har, hiztegi egokia erabiltzen du.
. Errore morfologikoren edo sintaktikoren batzuk ager
daitezke, baina ez dira sistematikoak.
. Oro har, argi ahoskatzen du.

. Hiztegi egokia eta ugaria.
. Ez du beste hizkuntza batzuetako hiztegirik erabiltzen.
. Dagokion hezkuntza mailarako espero den
morfosintaxia erabiltzen du, egitura eta baliabide
ugarirekin.
. Ez du akats gramatikalik egiten. Eginez gero, atzera
egin zuzendu egiten du.
. Argi eta zuzen ahoskatzen du.

. Batzuetan, ahotsaren tonua aldatzen du informazio
garrantzitsua nabarmentzeko.
. Erritmoa egokia du, baina batzuetan zalantzak izaten
ditu.
. Oro har, keinuak eta jarrera egokiak izaten dira.

. Informazio garrantzitsua azpimarratzeko edo
esanahiaren ñabardurak adierazteko intonazioa
erabiltzen du.
. Erritmo egokia du, zalantzarik gabekoa.
. Adierazi nahi duenari laguntzeko edo esan nahi duena
argitzeko keinuak erabiltzen ditu.

. Hitz egiten du, baina batzuetan laguntza behar du
elkarrizketan parte hartzeko.
. Oro har, hizketakideari entzuten dio eta galderei
erantzuten die.
. Oro har, hitz egiteko txanda errespetatzen du.
. Batzuetan ez du kontuan hartzen hizketakideak
esandakoa eta elkarrizketaren haria galtzen du.

. Elkarrizketan modu aktiboan parte hartzen du. .
Hizketakideari entzuten dio eta galderei erantzuten die.
. Hitz egiteko txanda errespetatzen du.
. Kontuan hartzen du hizketakideak esaten duena eta gai
da diskurtsoa jarraitzeko.

7. TESTUAREN KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
Testuaren egitura
Informazioaren garapena eta
koherentzia
Kohesio-mekanismoak

. Diskurtsoa desordenatuta dago.
. Informazioa ez da behar bezala garatzen. .
Errepikapenak edo inkoherentziak ugariak dira.
. Erreferentea galtzen du.
. Diskurtsoa loturarik gabekoa da, lokailuak falta
direlako edo esaldi batzuk osatu gabe geratu direlako.

8. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA
Lexikoa
Morfosintaxia
Ahoskera

Lexiko mugatua. Errepikapenak, hitz betegarriak edo
hitz desegokiak ugari erabiltzen ditu.
. Egitura gramatikal oso errazak erabiltzen ditu,
batzuetan okerrekin, eta horiek sistematikoak izan
daitezke edo diskurtsoaren ulermena zail dezakete.
. Ahoskerak diskurtsoaren ulermena zailtzen du.

9. INTONAZIOA, JARIOTASUNA eta ADIERAZKORTASUNA
Intonazioa
Jarioa
Adierazkortasuna

. Ez dago inflexiorik intonazioan eta diskurtsoa
uniformea eta monotonoa da.
. Diskurtsoa etena eta jario gutxikoa da. Zalantza ugari.
. Adierazgarritasunik gabeko jarrera edo jarrera
desegokia

10. ELKARRERAGITEA (aztertzailearekin eta kidearekin)
Parte-hartzea
Hitz egiteko txanden erabilera
Diskurtsoaren kudeaketa

. Parte-hartze gutxi, ez du bere borondatez eskuhartzen.
. Ez du hitza hartzeko txanda errespetatzen eta
hizketakidea eteten du.
. Ez dio elkarrizketaren hariari jarraitzen eta ez du
kontuan hartzen hizketakideak dioena.
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DBH2ko MINTZAMEN- PROBA: EMAITZAK ERREGISTRATZEKO TXANTILOIA:
EUSKARA/GAZTELANIA
2º ESO -PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA
ORAL:EUSKARA/CASTELLANO
IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________
ADIERAZLEAK/ INDICADORES

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL
NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiarekiko lotura
. Hizkuntza -erregistroa
. Kortesiazko formulak

.Finalidad
. Pertinencia 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. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. INTONAZIOA .JARIOTASUNA .ADIERAZKORTASUNA/ ENTONACIÓN
. FLUIDEZ Y. EXPRESIVIDAD
.Intonazioa
.Jariotasuna
.Adierazkortasuna

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

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

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

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

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL
NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiarekiko lotura
. Hizkuntza -erregistroa
. Kortesiazko formulak

.Finalidad
. Pertinencia 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. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. INTONAZIOA .JARIOTASUNA .ADIERAZKORTASUNA/ ENTONACIÓN
. FLUIDEZ y. EXPRESIVIDAD
.Intonazioa
.Jariotasuna
.Adierazkortasuna

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

5. ELKARRERAGINA/INTERACCIÓN

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

.Parte hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso
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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 EBALUATZAILEAREKIN
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 astiro irakurri, ulertarazi, eta beharrezkoa izatekotan, hitz
zailaren bat beste hitz erabiliagoekin ordeztu.
• Denbora eman ikasleari esan behar duena lasai pentsatzeko; utzi
ikasleari bere erritmoan hitz egiten.
• Ez utzi, zalantzak edo ziurtasunik eza direla medio, isilune luzeak egiten
elkarrizketan. Saiatu isilune luzeak saihesten.

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.
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• Atazak planteatzen dituen galderekin gaiari heltzen ez badio, galdera
horiek birformulatu edo beste batzuk egin.
• Baina, galderen laguntzaz ere eskatutako ataza betetzeko gauza ez
bada, esan jardueran agertzen den irudiaren deskripzioa egin dezatela,
eta 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 horiek kontuan hartu behar dira ikasleen emaitzak baloratzean.
Oharra: Euskara probetan, ebaluatzailearen fitxetan baliabide gehiago ematen
dira.
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DBH2

HIZKUNTZAKOMUNIKAZIORAKO
KONPENTENTZIA:
EUSKARA
MINTZAMENA

1. ATALA: SOLASA
EBALUATZAILEAREKIN
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E

1

Mintzamena
Solasa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

Ebaluatzaileak ikasleari egingo dion elkarrizketa gidatua
Jarraibide 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-aztertzaile interakzioari lagundu eta ikasleak hitz egitera bultzatzeko.
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 burutzeko 2 minutu dituztela DBHn.

1.1

>

FAMILIA
Nongoa zara?

>	Bizilekuz aldatu zara inoiz? Beste etxe batean bizi izan zara, edo beste herri batean?
Non?
>

Beste leku batean bizi nahi duzu? Non? Zergatik?

>	Nortzuk zarete etxean? Neba-arreben artean zenbatgarrena zara? Nolako harremana
duzue? Nola konpontzen zara eurekin?
>	Familiako beste kideekin baduzu erlaziorik? Aitaren edo amaren partetik norekin duzu
erlazioa? Izebekin, osabekin, aitona-amonekin. Noiz elkartzen zarete? Zertarako? Non?
>	Nolakoak izaten dira zure etxeko ospakizunak? Nork antolatzen ditu? Nonbaitera joaten
zarete? Oparirik egiten duzue? Noiz izaten dira?
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1.2

IKASKETAK

>	Zein ikastetxetan egin zenuen Lehen Hezkuntza? Zeintzuk dira zure oroitzapenik onenak
edo politenak? Nolako harremanak zenituen irakasleekin, maisu-maistrekin?
>	Badago alderik Lehen Hezkuntzaren eta Bigarren Hezkuntzaren artean? Zein edo
zeintzuk? Zer izan da ona etapa bakoitzean?
>	Gaur egun zein da gehien gustatzen zaizun ikasgaia? Zergatik? Eskolan ikasteko edo
lantzeko zein beste ikasgai jarriko/proposatuko zenuke?
>	Nola hobetu daiteke zure ikasgela? Zer egin daiteke hobetzeko? Eta ikastetxeko
zuzendaritzak zer egin ahal du ikasgelak hobetzeko?
>

DBH amaituta, zer egingo duzu? Pentsatu duzu zer ikasiko duzun ala zer egingo duzun?

>

Ikastetxeko liburutegia erabiltzen duzu? Etxean ba al dituzu libururik?

>

Ordenagailurik erabiltzen duzu? Zertarako? Ikasgelan ala ordenagailu gelan?

1.3

HIZKUNTZAK

>

Zein da zure lehen hizkuntza? Euskara, gaztelania, beste bat... Zein?

>

Nola eta non ikasi duzu hizkuntza bakoitza?

>	Zer hizkuntzatan hitz egiten duzue etxean? Zure etxean beste hizkuntza batzuetan hitz
egiten duzue? Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu? Noiz erabiltzen duzu hizkuntza hori?
>

Ikastetxetik kanpo beste hizkuntzarik ikasten duzu? Zertarako? Zergatik?

>

Uste duzu gaur egun hizkuntzak jakin behar direla? Zergatik?

1.4

>

OPORRAK
Zer egiten duzu oporretan? Eta oporretako egun normal batean?

>	Gustuko duzu bidaiatzea? Nora joatea gustatuko litzaizuke? Zein hiri aukeratuko zenuke?
Zergatik?
>	Zure oporrik onenak gogoratu eta azaldu. Zer egin zenuen? Nora joan zinen, norekin? Zer
gertatu zen?
>

Eta oporrik txarrenak zeintzuk izan dira? Zergatik?
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1.5

AISIALDIA ETA OSPAKIZUNAK

>	Zer egiten duzu arratsaldeetan? Eta arratsalde berezietan? Ospakizunen bat duzunean?
>	Noiz hasi zinen lagunekin ibiltzen? Badago alderik lehen egiten zenuenaren eta gaur
egiten duzunaren artean?
>	Zelakoa da zure lagunekin pasatu ahal duzun arratsalde ideala? Norekin pasatzen duzu?
Nora joaten zarete? Zer egiten duzue? (Hipotetikoan ere formulatu daiteke).
>	Lagunekin etxe batean geratzen bazarete, zer egiten duzue? Zer du ona lagunekin etxean
egoteak? Eta zer du txarra? Eta, kalean egotea?

1.6

>

ZALETASUNAK
Zer zaletasun duzu? Zer egitea duzu gustuko? Noiztik?

>	Zer musika mota gustatzen zaizu? Zein da zure gustuko taldea? Kontzerturik ikusten
duzu? Zein ikusi duzu? Noiz?
>	Ordenagailua erabiltzen duzu aisialdian? Lagunekin “txateatzen” duzu? Zein sare
sozialetan duzu kontua?
>	Sarean ezagutzen ez duzun jendearekin komunikatu al zara inoiz? Zergatik?
>	Filmik ikusten duzu? Zinemara joaten zara ala etxean ikusten dituzu? Zein dituzu
gustuko?
>	Kirolik egiten al duzu? Zein? Zenbat aldiz astean zehar? Lehiaketetan parte hartzen
duzu?
>	Nolako jolasak dituzu gustuko? Bideo-jolasak? Mahai-jolasak? Nola jolasten da zure
gogoko jolasera? Azaldu.
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BIDEOJOKOAK, BAI ALA EZ?
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin be
harko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, hone
lako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.

a) Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Lehendabizi azaldu bideojokoak gustuko ditu
zun ala ez (ezetz bada, azaldu zelako tresnak
erabiltzen dituzun ondo pasatzeko: Internet,
liburuak, etab.)
– Jarraitu deskribatzen zelako jokoak erabiltzen
dituzun.
– Kontatu nork eta noiz oparitu dizkizun bideo
jokoak.

c)	Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-me
hatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskur
tsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.
e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.

Egoera: XXI. mendeko gazteak bideojokoen zaleak dira, baina gizartean bideojokoak kalte
garriak direla eztabaidatzen da.
Zer egin behar duzu? Azaldu zure esperientzia bideojokoekin, gustuko dituzun ala ez, eta
argudiatu zure jarreraren alde.
Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizute
Gustuko badituzu bideojokoak:

Gustuko ez badituzu bideojokoak:

>	Zeintzuk gustatzen zaizkizu? Deskribatu.

>	Aspergarriak dira.

>	Ondo pasatzen duzu, lagunekin ere
jolasten duzu...

>	Denbora gehiegi ematen duzu jolasten.

>	Gauzak ikasten dira (ingelesa,
matematika, eta abar).

>	Ez zara batere mugitzen.
>	Horren ordez, zer egin daiteke ondo
pasatzeko?
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Ikaslearen materiala

BIDEOJOKOAK, BAI ALA EZ?
Egoera: XXI. mendeko gazteak bideojokoen zaleak dira, baina gizartean bideojokoak kalte
garriak direla eztabaidatzen da.
Zer egin behar duzu? Azaldu zure esperientzia bideojokoekin, gustuko dituzun ala ez, eta
argudiatu zure jarreraren alde.
Galdera hauek, besteak beste, lagunduko dizute
Gustuko badituzu bideojokoak:

Gustuko ez badituzu bideojokoak:

>	Zeintzuk gustatzen zaizkizu? Deskribatu.

>	Aspergarriak dira.

>	Ondo pasatzen duzu, lagunekin ere
jolasten duzu...

>	Denbora gehiegi ematen duzu jolasten.

>	Gauzak ikasten dira (ingelesa,
matematika, eta abar).

>	Ez zara batere mugitzen.
>	Horren ordez, zer egin daiteke ondo
pasatzeko?

E

2.2

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

MUSIKA
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin beharko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.

a)	Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Lehendabizi azaldu musika gustuko duzun ala ez.
– Jarraitu deskribatzen zelako musika entzuten
duzun.
– Esan zein da gustatzen ez zaizun musika, eta
ahal baduzu zergatik.
– Kontatu non aurkitzen duzun gustuko duzun musika (irratian, ikastetxean, dendetan,
etxean, MP3an...)

c) Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-mehatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskur
tsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.
e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.

Egoera: Gazteek musika asko entzuten duzue, nahiz eta askok baztertu beste garaietako musika (klasikoa), edo beste musika mota batzuk (jazza, musika herrikoia…).
Zer egin behar duzu? Esplikatu nolako musika mota duzun gustuko eta non entzuten duzun.
Datozen galderek lagunduko dizute ideiak garatzen
>

Zuk ohitura duzu musika entzuteko?

>	Zer musika mota duzu gustuko? Beste
mota bateko musikarik entzuten al duzu?
>

Kontzertuetara joaten al zara?

>	Zertarako uste duzu jartzen dutela musika
jatetxeetan, lokaletan, dendetan…?
>	Gazte askok ere instrumenturen bat
jotzen dute. Zuk? Zein?
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MUSIKA
Egoera: Gazteek musika asko entzuten duzue, nahiz eta askok baztertu beste garaietako musika (klasikoa), edo beste musika mota batzuk (jazza, musika herrikoia…).
Zer egin behar duzu? Esplikatu nolako musika mota duzun gustuko eta non entzuten duzun.
Datozen galderek lagunduko dizute ideiak garatzen
>

Zuk ohitura duzu musika entzuteko?

>

Zer musika mota duzu gustuko? Beste mota bateko musikarik entzuten al duzu?

>

Kontzertuetara joaten al zara?

>

Zertarako uste duzu jartzen dutela musika jatetxeetan, lokaletan, dendetan…?

>

Gazte askok ere instrumenturen bat jotzen dute. Zuk? Zein?
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ILUNABAR SAGA
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin beharko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.

a) Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Lehendabizi azaldu Crepúsculo/Ilunabar saga
ezagutzen duzun, eta nola ezagutu duzun (ezetz
izatekotan, galdetu ea beste liburu/filma ospetsuren bat ezagutzen duen adibidez, Harry
Potter eta horretan aritu).
– Jarraitu istorioa kontatzen.
– Saiatu azaltzen zergatik gustatzen zaizkizu
horrelako istorioak (edo zergatik ez).

c) Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-mehatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskurtsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.
e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.

Egoera: Ilunabar Saga (Crepúsculo), Ilunabarra, Ilberria, Eklipsea, eta Egunsentia, oso ezaguna
egin da gazteen artean mundu osoan, bai liburuak, bai pelikulak. Batzuei asko gustatzen zaie,
beste askori, ordea, batere ez.
Zer egin behar duzu? Kontatu behar duzu liburuan edo pelikulan gertatzen den istorioa. Ez
baduzu ezagutzen, kontatu irakurri edo zineman ikusi duzun beste istorio bat.

Datozen galderek lagunduko dizute zure hitzaldia antolatzen
>	Nola hasten da istorioa? Nolakoak dira
pertsonaiak?

>	Zer gertatzen da istorioen zehar? Nolako
anekdotak konta ditzakezu?

>	Non mugitzen dira pertsonaiak? Zein
garaitan? Nolakoa da giroa?

>

Nola amaitzen da?

I
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Ikaslearen materiala

ILUNABAR SAGA
Egoera: Ilunabar Saga (Crepúsculo), Ilunabarra, Ilberria, Eklipsea, eta Egunsentia, oso ezaguna
egin da gazteen artean mundu osoan, bai liburuak, bai pelikulak. Batzuei asko gustatzen zaie,
beste askori, ordea, batere ez.
Zer egin behar duzu? Kontatu behar duzu liburuan edo pelikulan gertatzen den istorioa. Ez
baduzu ezagutzen, kontatu irakurri edo zineman ikusi duzun beste istorio bat.

Datozen galderek lagunduko dizute zure hitzaldia antolatzen
>

Nola hasten da istorioa? Nolakoak dira pertsonaiak?

>

Non mugitzen dira pertsonaiak? Zein garaitan? Nolakoa da giroa?

>

Zer gertatzen da istorioen zehar? Nolako anekdotak konta ditzakezu?

>

Nola amaitzen da?
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HERRIA / HIRIA
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin beharko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-mehatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskurtsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.

a) Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Lehendabizi esan non bizi zaren: herria ala hirian.
– Azaldu gustatzen zaizun ala ez, eta saiatu esplikatzen zergatik.
– Esan zein tokia duzun gustuko bizitzeko.

e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.

c) Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.

Egoera: Euskal Herrian herri asko daude, txikiak zein handiak, eta horietaz gain, hiriak ere badaude.
Zer egin behar duzu? Deskribatu zure oraingo bizilekua, eta azaldu non nahiago duzun bizi: hiri
handietan, herri txikietan, herri handietan...

Zure hitzaldia osatzen laguntzeko, honako galdera eta baieztapen hauek prestatu dizkizugu
>

Gustuko duzu zure bizitokia? Zer egin beharko litzateke hobetzeko?

>

Nola ikusten duzu zure bizitokia geroaldian?

>

Zer pentsatzen duzu hiriei buruz, eta herriei buruz?

>

Zein bizileku iruditzen zaizu osasuntsuagoa? Dibertigarriagoa? Interesgarriagoa?

I
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Ikaslearen materiala

HERRIA / HIRIA
Egoera: Euskal Herrian herri asko daude, txikiak zein handiak, eta horietaz gain, hiriak ere badaude.
Zer egin behar duzu? Deskribatu zure oraingo bizilekua, eta azaldu non nahiago duzun bizi: hiri
handietan, herri txikietan, herri handietan...

Zure hitzaldia osatzen laguntzeko, honako galdera eta baieztapen hauek prestatu dizkizugu
>

Gustuko duzu zure bizitokia? Zer egin beharko litzateke hobetzeko?

>

Nola ikusten duzu zure bizitokia geroaldian?

>

Zer pentsatzen duzu hiriei buruz, eta herriei buruz?

>

Zein bizileku iruditzen zaizu osasuntsuagoa? Dibertigarriagoa? Interesgarriagoa?
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EUSKAL SURFA
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin beharko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.

a) Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Lehendabizi azaldu surfa zer den.
– Non egin edo ikusi ahal da surfa?
– Kontatu zure esperientzia kirol horrekin.

c) Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-mehatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskur
tsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.
e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.
c) Beste galdera edo baieztapen batzuk egin:
– Gustuko duzun ala ez (ezetz bada, galdetu
beste kirol baten inguruan).
– Non egin edo ikusi izan duzu surfa?
– Ba al dakizu zer behar den surfa praktikatzeko?

Egoera: Euskal Herriko kostaldea ezin hobea omen da surfa praktikatzeko, horregatik surflari
apartak ditugu, esate baterako Aritz Aranburu edo Eunate Agirre. Azkeneko horrek munduko
txapelketa irabazi du 2011. urtean.
Zer egin behar duzu? Azaldu kirol honi buruz duzun iritzia, edo, praktikatzen baduzu beste
kirol mota bat, adierazi zein den.

Datozen galderek lagunduko dizute zure ideiak garatzen
>

Jarraitzen duzu surfa? Non ikusten duzu?

>	Kirol garrantzitsua iruditzen zaizu?
Azaldu zergatiak.
>	Zer iritzi duzu surfaren inguruan
antolatzen den modako arropaz,
objektuez, eta abarrekoez?

>	Ezagutzen al dituzu uretan egin ahal
diren beste kirol batzuk?
>

Ona ikusten duzu kirola egitea? Zergatik?

I
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EUSKAL SURFA
Egoera: Euskal Herriko kostaldea ezin hobea omen da surfa praktikatzeko, horregatik surflari
apartak ditugu, esate baterako Aritz Aranburu edo Eunate Agirre. Azkeneko horrek munduko
txapelketa irabazi du 2011. urtean.
Zer egin behar duzu? Azaldu kirol honi buruz duzun iritzia, edo, praktikatzen baduzu beste
kirol mota bat, adierazi zein den.

Datozen galderek lagunduko dizute zure ideiak garatzen
>

Jarraitzen duzu surfa? Non ikusten duzu?

>

Kirol garrantzitsua iruditzen zaizu? Azaldu zergatiak.

>	Zer iritzi duzu surfaren inguruan antolatzen den modako arropaz, objektuez, eta
abarrekoez?
>

Ezagutzen al dituzu uretan egin ahal diren beste kirol batzuk?

>

Ona ikusten duzu kirola egitea? Zergatik?
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EUSKARAREN ALDEKO IRAGARKIA
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Ikasleari esan gai erraz bati buruz hitz egin beharko duela, minutu pare batez.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b)	Ikasleari materiala eman: marrazkia, argazkia,
bideoa..., eta galdera sorta.

a) Gidoi bat erabili, hitz eginarazteko; adibidez:
– Azaldu zelako inpresioa ematen dizun iragarkia: gustatzen zaizu?
– Esan zertarako uste duzun egiten dutela horrelako iragarki bat.

c) Egoera eta ataza berarekin batera ozenki irakurri.
d)	Azaldu beheko galderak ez direla zehatz-mehatz jarraitu eta erantzun behar, beraien diskurtsoa osatzen laguntzeko daudela baizik.
e)	Kontuan eduki proba hau egiteko 2:30 minutu
dituztela.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen dena
deskribatu eta ahal izatekotan, azaldu.

Egoera: Askotan, prentsan edo gainontzeko komunikabideetan euskararen aldeko iragarkiak
agertzen dira; kasu honetan aldizkari batean agertu da.
Zer egin behar duzu? Aurkezten dizugun iragarkiaren gaineko azalpen bat eskatzen dizugu:
deskribatu iragarki hori, eta azaldu zer nolako ideiak transmititzen dituen.
Zure hitzaldia osatzen laguntzeko, honako galdera hauek dituzu
>	Euskararen aldeko iragarkiak beharrezkoak
direla uste al duzu? Zergatik?
>	Nori zuzenduta dagoela iruditzen zaizu?
>	Ezagutzen al duzu euskararen aldeko
beste ekitaldirik edo festarik? Egon al zara
horrelakoetan?
>	Zer pentsatzen duzu publizitateari buruz oro
har?

I
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2.6

Mintzamena
Bakarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

EUSKARAREN ALDEKO IRAGARKIA
Egoera: Askotan, prentsan edo gainontzeko komunikabideetan euskararen aldeko iragarkiak
agertzen dira; kasu honetan aldizkari batean agertu da.
Zer egin behar duzu? Aurkezten dizugun iragarkiaren gaineko azalpen bat eskatzen dizugu:
deskribatu iragarki hori, eta azaldu zer nolako ideiak transmititzen dituen.
Zure hitzaldia osatzen laguntzeko, honako galdera hauek dituzu
>	Euskararen aldeko iragarkiak beharrezkoak direla uste al duzu? Zergatik?
>	Nori zuzenduta dagoela iruditzen zaizu?
>	Ezagutzen al duzu euskararen aldeko beste ekitaldirik edo festarik? Egon al zara
horrelakoetan?
>	Zer pentsatzen duzu publizitateari buruz oro har?
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E

3.1

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

BARRAKAK BAI, BAINA ZEINTZUK?
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina
errazteko.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, hone
lako baliabideak erabil ditzakezu:

b) Ikasleei materiala eman.

a) Elkarrizketa gidatu:
– Lehendabizi eskatu norberak esatea zein ba
rrakak ezagutzen dituen eta non topatu di
tuen. Deskriba ditzakete.
– Ondoren, bakoitzari eskatu zein nahiago di
tuen, eta ahal badu, azaldu zergatik.
– Saiatu akordio batera iristen, oinarrizko era ba
tean bada ere.

c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla.
Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi
kontuaren antolamendua.
e)	Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egite
ko 3-4 minutu dituzte.

b)	Deskripzio bat egin, hots, argazkietan agertzen
diren barrakak deskribatu eta hautatu gogokoe
nak. Ondoren, akordio batera iristen saiatu.
c)	Agertzen direnez gain, beste galdera edo baiezta
pen batzuk bikotearen bati eta gero besteari egin,
kidearekin komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Nahiago al duzue zuek hori ez erabakitzea?
– Barrakek zorabioak eta ondoeza eragiten dituz
te: guztiz kentzeko aukera pentsatu al duzue?
– Beste zer edo zer antolatuko zenukete festeta
rako? Esaterako: dantza egiteko diskoteka bat,
kontzertu batzuk, etab.

Egoera: Irudikatu jaietan barrakak jartzeko lekua murriztu egingo dutela, eta ondorioz, udalak
aukera eman die gazteei erabakitzeko zein edo zeintzuk jarriko diren. Baina kontuz! Kopurua
mugatu egingo dute eta: gehienez, lau ekarriko dituzte.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin behar duzue eta ados jarri. Ezagutu dituzuen barra
ketatik zein edo zeintzuk ekarriko diren erabakiko duzue, eta zergatik. Bestalde, ez ahaztu oso
barraka konplikatu eta sofistikatuak ekartzen badituzte txartelak ere garestiak izango direla...
Galdera eta baieztapen hauek ideiak emango dizkizuete, eta lagunduko dizuete erabakiak hartzen
>	Puzgarriak, bai ala ez? Umeentzako barrakak ere ekarri
behar!
>	Barraka batzuk oso arriskutsuak dira, eta, hala ere,
entretenigarrienak dira!
>	Prezioa? Oso inportantea da. Gure ekonomiak ere
garrantzia dauka...
>	Barrakak baino, beste zerbait ekar daiteke?

I
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3.1

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

BARRAKAK BAI, BAINA ZEINTZUK?
Egoera: Irudikatu jaietan barrakak jartzeko lekua murriztu egingo dutela, eta ondorioz, udalak
aukera eman die gazteei erabakitzeko zein edo zeintzuk jarriko diren. Baina kontuz! Kopurua
mugatu egingo dute eta: gehienez, lau ekarriko dituzte.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin behar duzue eta ados jarri. Ezagutu dituzuen barra
ketatik zein edo zeintzuk ekarriko diren erabakiko duzue, eta zergatik. Bestalde, ez ahaztu oso
barraka konplikatu eta sofistikatuak ekartzen badituzte txartelak ere garestiak izango direla...
Honako galdera eta baieztapen hauek ideiak emango dizkizuete, eta lagunduko dizuete
erabakiak hartzen
>

Puzgarriak, bai ala ez? Umeentzako barrakak ere ekarri behar!

>

Barraka batzuk oso arriskutsuak dira, eta, hala ere, entretenigarrienak dira!

>

Prezioa? Oso inportantea da. Gure ekonomiak ere garrantzia dauka...

>

Barrakak baino, beste zerbait ekar daiteke?

>

...

E

3.2

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

IKASTURTEKO BIDAIA
Jarraibide orokorrak
a) Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
b) Ikasleei materiala eman.
c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla. Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi kontuaren
antolamendua.
e) Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egiteko 3-4 minutu dituzte.
Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak
Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:
a) Elkarrizketa gidatu:
– Ondo ulertu behar dute planteatzen zaien lana.
– Lehendabizi galdetu ea horrelako bidaiaren bat egin duten inoiz, eta nolakoa izan zen (norekin joan
ziren, zer egin zuten, etab.)
– Ondoren, saiatu bakoitzaren aukera zehazten: norberak esatea nora joan nahi duen, eta arrazoiren bat ematea.
– Saiatu akordio batera iristen, oinarrizko era batean bada ere.
b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen diren egoerak deskribatu eta hautatu gogokoena. Ondoren,
akordio batera iristen saiatu.
c)	Agertzen direnez gain, beste galdera edo baieztapen batzuk bikotearen bati eta gero besteari egin, kidearekin komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Jolas parke batera joango zarete? Nora eta nola?
– Egun baterako soilik izango da bidaia, ala egun gehiagorako?
– Gurasoek arazoak jarriko dizkizu horrelako bidaia batera joateko? Zergatik?

Egoera: Ikasturte honetan, DBH 2. maila bukatuko duzue eta Ikastetxeak aukera eman dizue
maiatzean edo ekainean bidai bat antolatzeko.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin eta erabaki zein izan daitekeen aukerarik politena edo
erakargarriena. Nora, nola eta norekin joango zareten, eta zer ikustera, edo zer ezagutzera...

Honako galdera hauek lagunduko dizuete erabakiak hartzen
>

Hondartzara ala mendira?

>	Bidaia kulturala ala dibertitzeko helburua duena
baino ez?
>

Nola lortuko duzue dirua?

>

Norekin joango zarete?

>

Gurasoak ere inplikatu ahal dira?

I
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3.2

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

IKASTURTEKO BIDAIA
Egoera: Ikasturte honetan, DBH 2. maila bukatuko duzue eta Ikastetxeak aukera eman dizue
maiatzean edo ekainean bidai bat antolatzeko.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin eta erabaki zein izan daitekeen aukerarik politena edo
erakargarriena. Nora, nola eta norekin joango zareten, eta zer ikustera, edo zer ezagutzera...
Honako galdera hauek lagunduko dizuete erabakiak hartzen
>

Hondartzara ala mendira?

>

Bidaia kulturala ala dibertitzeko helburua duena baino ez?

>

Nola lortuko duzue dirua?

>

Norekin joango zarete?

>

Gurasoak ere inplikatu ahal dira?

>

...

E

3.3

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

PERTSONAIA OSPETSU BAT IKASTETXEAN!!!
Jarraibide orokorrak

Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak

a)	Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina
errazteko.

Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:

b) Ikasleei materiala eman.

a) Elkarrizketa gidatu:
– Ondo ulertu behar dute planteatzen zaien lana.
– Lehendabizi galdetu ea pertsona ezagunen bat
inoiz joan zaien ikastetxera (nor zen, zergatik
joan zen...)
– Ondoren, saiatu bakoitzaren aukera zehazten:
norberak esatea zein pertsonaia nahi duen joatea, eta zergatik.
– Saiatu akordio batera iristen, oinarrizko era batean bada ere.

c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla.
Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi kontuaren antolamendua.
e)	Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egiteko
3-4 minutu dituzte.

b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen diren
egoerak deskribatu eta hautatu gogokoena. Ondoren, akordio batera iristen saiatu.
c)	Agertzen direnez gain, beste galdera edo baieztapen batzuk bikotekoaren bati eta gero besteari
egin, kidearekin komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Ezagutzen al dituzue argazkietan agertzen diren pertsonak? Deskribatu.
– Zein da zuretzat ezagunena?
– Bien artean horietako bat aukeratzeko eskatu.

Egoera: pertsonaia ospetsu bat, famatu bat, ekarri nahi dute Ikastetxera zuekin bere lanari
buruz hitz egiteko, eta zuei galdetzen dizuete zein litzatekeen egokiena.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin eta ados jarri. Bien artean pertsonaia ospetsu bat
aukeratu, ikastetxera joateko eta gelakideekin hitz egiteko.

Galdera hauek lagunduko dizuete
>	Aukeratu duzun ospetsua, zergatik aukeratu
duzue? Interesgarria da, meritu asko ditu, dirua
izateagatik, telebistan agertzeagatik, gustuko
duzu...
>	Euskal Herrian bizi den norbait aukeratzekotan,
nor aukeratuko zenuke eta zergatik?

Maialen Lujanbio, Iker Muniain,
bertsolaria
kirolaria

Obama,
politikari

Mariasun Landa,
idazlea

Edurne Pasaban,
mendigoizalea

Justin Bieber,
abeslaria

Karlos Argiñano,
sukaldaria

>	Aukeratu duzun pertsona ospetsu hori, egokiena
ote da ikastetxera ekartzeko? Zergatik?
>	Zer galdetuko zeniokete?

Lady Gaga,
abeslaria

I
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3.3

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

PERTSONAIA OSPETSU BAT IKASTETXEAN!!!
Egoera: pertsonaia ospetsu bat, famatu bat, ekarri nahi dute Ikastetxera zuekin bere lanari
buruz hitz egiteko, eta zuei galdetzen dizuete zein litzatekeen egokiena.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin hitz egin eta ados jarri. Bien artean pertsonaia ospetsu bat
aukeratu, ikastetxera joateko eta gelakideekin hitz egiteko.
Galdera hauek lagunduko dizuete
>	Aukeratu duzun ospetsua, zergatik aukeratu duzue? Interesgarria da, meritu asko ditu,
dirua izateagatik, telebistan agertzeagatik, gustuko duzu...
>	Euskal Herrian bizi den norbait aukeratzekotan, nor aukeratuko zenuke eta zergatik?
>	Aukeratu duzun pertsona ospetsu hori, egokiena ote da ikastetxera ekartzeko? Zergatik?
>	Zer galdetuko zeniokete?

Maialen Lujanbio,
bertsolaria

Iker Muniain,
kirolaria

Obama,
politikari

Mariasun Landa,
idazlea

Edurne Pasaban,
mendigoizalea

Lady Gaga,
abeslaria

Justin Bieber,
abeslaria

Karlos Argiñano,
sukaldaria

E

3.4

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

IKASGELA APAINTZEKO AUKERA DUGU! APROBETXA
DEZAGUN!
Jarraibide orokorrak
a) Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
b) Ikasleei materiala eman.
c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla. Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi kontuaren
antolamendua.
e) Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egiteko 3-4 minutu dituzte.
Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak
Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:
a) Elkarrizketa gidatu:
– Ondo ulertu behar dute planteatzen zaien lana.
– Lehendabizi galdetu ea ikasgela gustuko duten.
– Ondoren, saiatu bakoitzaren aukera zehazten: norberak esatea zer egingo lukeen gela hobetzeko, edo
zer kenduko lukeen.
– Saiatu akordio batera iristen, oinarrizko era batean bada ere.
b) Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen diren irudiak deskribatu, eta saiatu bat hautatzen.
c)	Agertzen direnez gain, beste galdera edo baieztapen batzuk bikotearen bati eta gero besteari egin,
kidearekin komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Deskribatu zure ikasgela.
– Esan kenduko zenukeen gauza pare bat.
– Zer sartuko zenuke ikasgelan politago izateko?

Egoera: Zein neutroak, sosoak eta izaerarik gabekoak izaten diren sarritan gure ikasgelak! Ez
dago aukerarik gela apaintzeko, eta horma-irudiak betikoak izaten ohi dira...
Zer egin behar duzue? Oraingoan, tutoreak aukera eman dizue ikasgela apaintzeko. Biok erabaki behar duzue nola hobetu daitekeen ikasgelaren itxura: zer kendu, zer erantsi, nola margotu...
Honako galdera eta baieztapen hauek lagunduko dizuete elkarrizketan hitz egiteko
>	Pentsatu nolakoa den zure gela eta zer aldatuko
zenuketen esan.
>	Zer jar daiteke bertan? Takilak, apalak... Eta
hormetan? Horma-irudiak, argazkiak...
>	Ikasgelak ikasteko lekua izan behar du; beraz,
eskola saioetako gaiak baino ez dira hormetan
jarri behar!
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3.4

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

IKASGELA APAINTZEKO AUKERA DUGU! APROBETXA
DEZAGUN!
Egoera: Zein neutroak, sosoak eta izaerarik gabekoak izaten diren sarritan gure ikasgelak! Ez
dago aukerarik gela apaintzeko, eta horma-irudiak betikoak izaten ohi dira...
Zer egin behar duzue? Oraingoan, tutoreak aukera eman dizue ikasgela apaintzeko. Biok erabaki behar duzue nola hobetu daitekeen ikasgelaren itxura: zer kendu, zer erantsi, nola margotu...
Honako galdera eta baieztapen hauek lagunduko dizuete elkarrizketan hitz egiteko
>	Pentsatu nolakoa den zure gela eta zer aldatuko zenuketen esan.
>	Zer jar daiteke bertan? Takilak, apalak... Eta hormetan? Horma-irudiak, argazkiak...
>	Ikasgelak ikasteko lekua izan behar du; beraz, eskola saioetako gaiak baino ez dira
hormetan jarri behar!

E

3.5

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

ZAIN DEZAGUN NATURA!
Jarraibide orokorrak
a) Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
b) Ikasleei materiala eman.
c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla. Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi kontuaren
antolamendua.
e) Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egiteko 3-4 minutu dituzte.
Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak
Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:
a) Elkarrizketa gidatu:
– Ondo ulertu behar dute planteatzen zaien lana.
– Lehendabizi galdetu ea gaiari buruzko zerbait ezagutzen duten (birziklatzea, naturaren aldeko mugimenduak, elkarteak...).
– Ondoren, saiatu bikotekide bakoitzak naturaren aldeko ekintza bat hauta dezan.
– Saiatu akordio batera iristen, oinarrizko era batean bada ere.
b)	Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen diren irudiak deskribatu, eta saiatu bat hautatzen.
c)	Agertzen direnez gain, beste galdera edo baieztapen batzuk bikotekide bati eta gero besteari egin, kidearekin komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Zer egiten duzue etxean natura babesteko (birziklatu, bereziki)?
– Eta ikastetxean?
– Zer egingo zenuketen zuek biok gai horri buruz ikastetxean?

Egoera: Udalak Naturaren Eguna ospatu nahi du herrian eta eskolaren laguntza eskatu du: eskolak natura zaintzeko ekimen bat abiarazi behar du, eta horretarako ikasleen laguntza eskatu
dute.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin arituko zarete eta adostu zuen ikasgelako neska-mutilek Naturaren Eguna ospatzeko zer egingo duzuen.
Hona hemen zenbait proposamen. Gaia garatzen lagunduko dizuete
>	Naturaren aldeko festa bat antola daiteke. Zeren alde? Animaliak,
ingurugiroa, gure hiri garbia...?
>	Nola egingo duzue? Inguruko enpresetara bisitak, irratirako
programa bat, bideo bat grabatu, marrazki lehiaketa bat...
>	Birziklatzearen aldeko proposamen berriak egin daitezke: arropa
zaharra ikastetxera ekarri? Jostailu zaharrak? Kontainer-ontzi
berriak?
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Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

Ikaslearen materiala

ZAIN DEZAGUN NATURA!
Egoera: Udalak Naturaren Eguna ospatu nahi du herrian eta eskolaren laguntza eskatu du: eskolak natura zaintzeko ekimen bat abiarazi behar du, eta horretarako ikasleen laguntza eskatu
dute.
Zer egin behar duzue? Elkarrekin arituko zarete eta adostu zuen ikasgelako neska-mutilek Naturaren Eguna ospatzeko zer egingo duzuen.
Hona hemen zenbait proposamen. Gaia garatzen lagunduko dizuete
>	Naturaren aldeko festa bat antola daiteke. Zeren alde? Animaliak, ingurugiroa, gure hiri
garbia...?
>	Nola egingo duzue? Inguruko enpresetara bisitak, irratirako programa bat, bideo bat
grabatu, marrazki lehiaketa bat...
>	Birziklatzearen aldeko proposamen berriak egin daitezke: arropa zaharra ikastetxera
ekarri? Jostailu zaharrak? Kontainer-ontzi berriak?
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3.6

Mintzamena
Elkarrizketa

Hizkuntza Komunikazioa: Euskara
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

E Ebaluatzailearen materiala

GURE URTEBETETZEA DA! BIOK ELKARREKIN OSPATUKO DUGU!
Jarraibide orokorrak
a) Aurrez aurre jarri solaskide biak elkarreragina errazteko.
b) Ikasleei materiala eman.
c) Egoera eta ataza ozenki irakurri.
d)	Azaldu akordioetara iristen saiatu behar direla. Hasieratik ados baleude, bien artean adierazi kontuaren
antolamendua.
e) Kontuan eduki: bikote bakoitzak atal hau egiteko 3-4 minutu dituzte.
Laguntza behar duten ikasleentzako jarraibideak
Ikasleek aparteko laguntzarik behar badute, honelako baliabideak erabil ditzakezu:
a) Elkarrizketa gidatu:
– Ondo ulertu behar dute planteatzen zaien lana.
– Lehendabizi galdetu norberak nola ospatu ohi duen bere urtebetetzea.
– Ondoren, saiatu batzen ospatzeko zuen bi moduak festa bakar batean.
b) Deskripzio bat egin: argazkietan agertzen diren irudiak deskribatu, eta saiatu bat hautatzen.
c)	Agertzen direnez gain, egin beste galdera edo baieztapen batzuk bikotekidearen bati eta gero besteari,
beraien artean komentatzeko, eta posturak indartzeko:
– Elkarrekin ospatu nahi duzue?
– Bi ospakizun egin daitezke: bata ikasgelan eta bestea... non?

Egoera: Demagun zuen urtebetetzea elkarrekin ospatzea erabaki duzuela, eta zuen esku dago
ospakizun hori behar bezala antolatzea.
Zer egin behar duzue? Azaldu norberak duen hori egiteko ideiak, eta bion artean ospakizuna
antolatu.
Honako galdera eta baieztapen hauek lagunduko dizuete elkarrizketan
>

Zer egin? Zerbait berezia? Nola antolatu?

>

Ikasgelan bertan? Ikasgelatik kanpo?

>	Nor gonbidatu? Ikasgelako guztiak?
Lagun-lagunak baino ez?

>	Zer eramango duzue jateko?
Gonbidatuek ere eramango dute jatekoa?
Laguntzarik beharko duzue?
>

...

I
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Ikaslearen materiala

GURE URTEBETETZEA DA! BIOK ELKARREKIN OSPATUKO
DUGU!
Egoera: Demagun zuen urtebetetzea elkarrekin ospatzea erabaki duzuela, eta zuen esku dago
ospakizun hori behar bezala antolatzea.
Zer egin behar duzue? Azaldu norberak duen hori egiteko ideiak, eta bion artean ospakizuna
antolatu.
Honako galdera eta baieztapen hauek lagunduko dizuete elkarrizketan
>

Zer egin? Zerbait berezia? Nola antolatu?

>

Ikasgelan bertan? Ikasgelatik kanpo?

>

Nor gonbidatu? Ikasgelako guztiak? Lagun-lagunak baino ez?

>	Zer eramango duzue jateko? Gonbidatuek ere eramango dute jatekoa? Laguntzarik
beharko duzue?

