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HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK
Literatura obra irakurri ondoren, honi buruz duen iritzia justifikatuz argudio testu bat ekoitzi, bizi izan duen esperientzia besteei
adierazteko.
Ideiak lotzeko beharrezko diren bitarteko linguistikoak egoki erabili berridazketetan, baliabide horiei buruzko ezagutzak modu
kontzientean aplikatzeko.
Testuingurua kontuan hartuz, testuko hainbat hitzen esanahia deduzitu, horien ordeko zuzena emateko.
Hizkuntzaren erabilera arautzen dituzten erregelak ezagutu eta zuzen aplikatu, besteen testuak interpretatzeko eta zuzentzeko.
Hizkuntzaren arauak zuzen aplikatuz, testuan egindako hutsegiteak identifikatu eta zuzendu, hizkuntza elementuen funtzionamenduari
buruzko hausnarketa egiteko.
Enuntziatuetan aditz jokatuak inferitu komunztadura arauak zuzen aplikatzeko.
Ideiak ongi egituratuz, aurrez prestatutako gaia jendaurrean jariotasunez azaldu.
Besteek diotena entzunez eta aintzat hartuz, norberaren ideiak partekatu, akordioetara iristeko.
Komunikazio egoerari egokituz, edukia ongi antolatuz eta paragrafoak behar bezala lotuz, emandako gaiari buruz nork bere iritzi testua
argi eta zuzen ekoitzi.
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Idazmena:
Adierazpen estrategiak:
Mezua eta gutuna.
Ekoizpenen berrikusketa
Liburuaren balioespena
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Idazmena:
Adierazpen estrategiak:
konexio mekanismoak
Ekoizpenen berrikusketa
Argudiozko testua
Liburuaren balioespena
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Irakurritakoaren ulermena
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Idazmena:
Adierazpen estrategiak:
Erreferentzia mekanismoak
Ekoizpenen berrikusketa
Gogoeta
Liburuaren balioespena
Irakurritakoaren ulermena
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Sintaxia:
Atarikoak, esaldien berridazketak
Lexikoa: Esaera zaharrak
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Aditza:
Sintaxia:
Atarikoak, esaldien berridazketak
Lexikoa: Esamoldeak
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Aditza:
Sintaxia:
Atarikoak, Esaldien berridazketak
Lexikoa: Onomatopeiak,
sinonimoak
Ahozkotasuna:
Entzutezko ulermena
Gai baten azalpena
Literatura:
Zoaz infernura, laztana. A.Lertxundi
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Ahozkotasuna:
Entzutezko ulermena.
Entzutezko ulermena
Albiste baten azalpena
Gai baten azalpena
2
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Literatura:
2
Literatura:
Zerrendako bat
612 € Jon Arretxe
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METODOLOGIA
Gure metodologiak honako hiru zutabe ditu:
Metodologia diskurtsiboa: testua da komunikazio eta erabilera abiapuntutzat duen hizkuntzaren lanketa egituratzeko markoa.
Horretarako beharrezkoa da batetik, proiektu eta jardueretan oinarritutako ekintzak, eta bestetik, hizkuntzaren erabilera suspertzeko
testuinguru ez formaletan ekintzak bultzatu.
Metodologia komunikatiboa: prozesuaren giltzarria hizkuntzaren erabilera esanguratsuak eta eragingarriak eraikitzean datza.
Metodologia parte hartzailea: ikaslea ikas-prozesuaren protagonista izan dadin irakasleak zuzenki parte hartzera bultzatuko du.
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BAILABIDEAK
TESTU LIBURUA: ez dute testu liburu jakin bat, liburu batzuen materialak darabiltzagu:
EDITORIALA: Elkar: EHL1eko 5,6 eta 7 unitateak; Ika: EGA ikaslearen liburua I-II; Ika: Esaera zuhur eta zahar; Berria: egunkarietako
artikuluak; Euskara Zerbitzua: Ega azterketak; OT argitalpenak: Atalak: hizkuntz iruzkina
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EBALUAZIO SISTEMA
KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
1.Ebaluazioan 3 azterketa egingo dira gutxienez. Lehenak, irakurritako liburuari buruzkoak, notaren%10 balio du.
Bigarrenak, adierazpen idatziari buruzkoak, notaren %50. Horretan ikasleak ekoitzi duen testuan adierazpenaren
koherentzia, kohesioa, zuzentasuna eta aberastasuna neurtuko dira. Hirugarrenak, idatziaren ulermenari, gramatikari eta
hiztegiari buruzkoak, notaren %40. Horretan ikasleari gaitasun linguistikoa eta hiztegiaren aberastasuna neurtuko zaizkio.
2.Ebaluazioa gainditzeko adierazpena eta gramatika arloak propio gainditu behar dira. Hauetako bat gainditu ezean,
ikasleak ez du ebaluazioa gaindituko eta utzitako arloa hurrengo ebaluazioan errekuperatu beharko du.
3.Minimoak gaindituta, jarrera, gaiarekiko interesa eta eginiko ahalegina ere baloratuko dira.
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KALIFIKAZIOEN BALIO PORTZENTUALA
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BERRESKURAPEN SISTEMA

KONTZEPTUAK

%30

PROZEDURAK
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Hurrengo ebaluazioa gainditzekotan, Gaiga utzitako arloak errekuperatuko dira azterketarik egin gabe. Bestela, ohiko
edota ezohiko deialdian errekuperatu beharko dira.
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