
EUSKARA ON-LINE 

2016-2017ko IKASTAROAK 

 

INFORMAZIO OROKORRA 

ARDURADUNA Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

Hizkuntza Normalkuntzako Atala – Prestakuntza Arloa 

MODALITATEA On-line 

HIZKUNTZA Euskara 

DISEINUA Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

Hizkuntza Normalkuntzako Atala – Prestakuntza Arloa 

AZPIEGITURA • Ordenagailua 

• Mozilla Firefox edo Chrome 

• VLC Media player sistema 

• Justiziagelarako sarbidea 

PREZIOA Doan 

 

DEIALDIA 

DEIALDIA 2017ko urtarrilaren 26an 

HARTZAILEAK • Kudeatzaileak, izapidegileak, laguntzaile judizialak eta auzitegiko 

medikuak. 

• Lan-kontratuko langileak. 

• Epaileak, magistratuak, bake-epaileak, fiskalak eta Justizia 

Administrazioaren letraduak. 

 

MATRIKULA EPEA 

 

Urtarrilaren 26tik otsailaren 10era arte 

MATRIKULA 

EGITEKO MODUA 

Eskabide-orria bete eta Normalkuntzako Zerbitzura bidali. Eskabide-orrian 

bertan zehazten da nola bidal daitekeen. 

HAUTATZE 

IRIZPIDEAK 

 

Ikus eranskina. 

ONARTUTAKOEN 

ZERRENDAK 

Eguna: otsailaren 13an 

Tokia: Intranet sarea eta Langileen ataria 

IKASLE KOPURUA Onartutako kopuruaren arabera 

 

IKASTAROAK 

HASIERA ETA 

AMAIERA EGUNAK 

2017-02-15etik 2017-06-12ra 

IKASTARO 

KOPURUA 

13 ikastaro 

 

IKASTAROEN 

EDUKIAK 

Ikastaro bakoitzean zehazten da. 

IRAUPENA 20 ordu ikastaro bakoitzeko. 

IKASTAROEN 

AURKEZPENA 

• Otsailaren 15ean: Bilbo: 10:00etan – Donostia: 09:00etan—Gasteiz: 

09:00etan 

Ikastaro guztiak batera aurkeztuko dira. 

EUSKARA MAILA 1. HE, 2. HE edo 3. HE. Ikastaro bakoitzaren programan zehazten da. 

TUTOREAK Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

Hizkuntza Normalkuntzako Atala – Prestakuntza Arloa 



 

 

 

Ikastaroetan parte hartzeko irizpideak 
 

• Ikastaro bakoitza egiteko oinarrizko euskara maila dutenek izango dute lehentasuna. 

 

• Bereiztutako dotazioa dutenak. 

 

• Lan-egoerari dagokionez, hurrenkera honi jarraituko zaio: 

o Karrerako funtzionarioak. 

o Hutsik dagoen lanpostu bat betetzen ari diren bitarteko funtzionarioak. 

o Gainerako bitarteko funtzionarioak. 

 

• Lehentasuna izango dute euskara ikasten dabiltzanak edo azken bost urte hauetan 

euskara ikasten ibili direnak. 

 

• Azkenik, berdinketarik baldin bada, eskatzaileek organoan duten antzinatasuna 

hartuko da kontuan. Familia zama duten langileek ere lehentasuna izango dute. 

 

 

Uko egiteak 

Garaiz eta behar bezala egin beharko dira. Hau da, horretarako propio sortutako inprimakia 

bete beharko da. 

 

 

  



Ahozkoa lantzeko Ikastaroa 

Ahozko hizkeraren oinarrizko ezaugarriak landu eta praktikatu 
 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Ahozko hizkeraren hainbat komunikazio- eta gramatika-kontzeptu landuko dira. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Ahozkoaren abiapuntuak: ahozkoa bera, edo idatzia. 

• Ahoskera eta intonazioa lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

 

METODOLOGIA 
Hiru gai landuko dira, eta gai bakoitzean bi liburu eta zenbait ariketa landuko dira. 

Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, ereduak emango zaizkio aztertzeko 

eta, gero, praktikatzeko aukera emango zaio. Azalpenetan ikus-entzunezkoak txertatu 

ditugu. Ariketak modu automatikoan eta tutoreen bidez zuzenduko dira. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Ahozkoaren lehen tantak 

Zenbati ezaugarri, helburua eta tonua 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Ahozkoaren abiapuntuak 

Ahozkotik abiatua; idatzitik abiatua 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Ahoskera eta intonazioa 

Ahoskera eta intonazioa 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako ikastaroan egindako ariketak kontuan hartu eta baloratuko dira. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak eginak izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 1 Ikastaroa 

Tokiak, egunak, orduak eta zenbakiak nola esan eta nola idatzi 
 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu lantzea eta sareko baliabideak ezagutu eta erabiltzen ikastea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitzea. 

• Eguneroko lanean lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide eskura jartzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

 

METODOLOGIA 
Lau gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: lau azalpen-orri, eta hainbat 

ariketa. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Ariketak modu automatikoan zuzenduko dira. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA Gutxienez, 1. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Toki-egunak 

Mugatua eta mugagabea 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Letra larriak eta xeheak 

Testuen diseinuaz 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Zenbakiak 

Orduak 

PROGRAMA 

4. GAIA 
Zalantzak: nongo / noren? 

Zalantzak: nolako / noizko / nongo? 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 2 Ikastaroa 

Laburtzapenak eta neurriak, nola esan eta nola idatzi 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu lantzea eta sareko baliabideak ezagutu eta erabiltzen ikastea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitzea. 

• Eguneroko lanean lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide eskura jartzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Lau gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: lau azalpen-orri, eta hainbat 

ariketa. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Ariketak modu automatikoan zuzenduko dira. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 1. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Siglak, ikurrak, laburdurak eta inizialak 

Helbideak 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Nola neurtu hozberoa, haizea, euria… 

Nola erabili beste esapide batzuk 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Noiz (denboraren  atze-aurreak) 

Zerrendak 

PROGRAMA 

4. GAIA 
Zalantzak: bero naiz, beroa naiz, bero handia 

Zalantzak: denboraren ardatza 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 3 Ikastaroa 

Hitzak: nola sortzen eta nola idazten diren 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu lantzea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitzea. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Lau gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Hitzak sailkatu: hitzen gainean, hitzen sailkapena, hitz elkartuak. Osaera. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Hitzak idatzi: hitz elkartuak, hitz eratorriak eta hitz mailegatuak. 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Hitzak egokitu: kalkoak eta erdarakadak, neologismoak eta hizkera ez sexista. 

PROGRAMA 

4. GAIA 
Hitzak aukeratu: estilo nominala, perifrasia eta betelana, adjektiboak eta lexiko berezia. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. Tutorearentzako ariketak 

nahitaez egin behar dira. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 4 Ikastaroa 

Aditzak: nola sortzen eta nola idazten diren 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu lantzea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitzea. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Lau gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Aditzak sortu: in-komunikazioa, aditzak eratzen, aditzak elkartzen, arazi. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Aditzak jokatu: aditza eta esanahia, aditz laguntzaileak, aditz trinkoak, subjektua agerian. 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Aditzak jokatu gabe: ikustea, ikustekoa, aditzak ezkutuan eta aditzak bizi-bizi. 

PROGRAMA 

4. GAIA 
Aditzak aukeratu: zalantzazkoak, aditzaren aspektua (atzo, gaur…), paragrafoa egokitzen, 

erdal gerundioak egokitzen eta adizki luze zailak. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. Tutorearentzako ariketak 

nahitaez egin behar dira. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 5 Ikastaroa 

Besteen esanak nola jaso 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu lantzea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Oinarrizko kontzeptuak gogorarazi eta finkatzea. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitzea. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Lau gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Besteen esanak, estilo zuzena. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Besteen esanak, zehar estiloa. 

PROGRAMA 

3. GAIA 
Interferentziak nola saihestu. 

PROGRAMA 

4. GAIA 
Besteen esanak modu egokian idazten. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

 

  



 

OREKAON 6 Ikastaroa 

Testuaren antolaketa: izenburua eta ideien arteko loturak nola egin 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Testu laburrak nola antolatu eta idatzi. 

• Testuak nola finkatu eta aberastu. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitu. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia landu. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testu laburrak modu egokian eta zuzentasunez idazteko 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Bi gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Ideiak eta izenburuak. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Ideien arteko loturak. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. Tutorearentzako ariketak 

nahitaez egin behar dira. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 7 Ikastaroa 

Ideien garapena: testu barruan ideia bakoitza no la garatu 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu ladu eta idazten hastea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Testu laburrak nola antolatu eta idatzi. 

• Testuak nola finkatu eta aberastu. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitu. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia landu. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testu laburrak modu egokian eta zuzentasunez idazteko 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Bi gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Kausak eta ondorioak. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Alderaketak eta kontrasteak. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. Tutorearentzako ariketak 

nahitaez egin behar dira. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

OREKAON 8 Ikastaroa 

Kontakizuna: testu barruan ideiak nola harildu 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 

Eguneroko lanean erabiltzen diren euskarazko hainbat komunikazio- eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea. 

HELBURU ZEHATZAK 
• Testu laburrak nola antolatu eta idatzi. 

• Testuak nola finkatu eta aberastu. 

• Zalantza sortzen duten hainbat kontzeptu argitu. 

• Komunikaziorako hainbat estrategia landu. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testu laburrak modu egokian eta zuzentasunez idazteko 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
Bi gai landuko dira, eta gai bakoitza honelaxe osatzen da: azalpen laburrak alde batetik, 

eta ariketak bestetik. Ikasleari ikas-prozesuan aurrera egiten laguntzeko, azalpenetan ikus-

entzunezkoak txertatu ditugu. Bestaldetik, zenbait ariketa modu automatikoan zuzenduko 

dira, eta beste batzuk tutoreari bidali beharko zaizkio zuzendu eta iruzkinak egiteko. 

Foroa dago ikasleek, nahi izanez gero, euren esperientziak-eta bertan azaltzeko. 

Tutoretzak ezarriko dira edukiei lotutako zalantzak argitzeko. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 2. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
Azpi-izenburuak. 

PROGRAMA 

2. GAIA 
Ideiak kontakizunetan. 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketa hartuko da kontuan. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %75ekoa izatea. Tutorearentzako ariketak 

nahitaez egin behar dira. 

• Ebaluazio ataleko ariketa egin eta gainditua izatea. 

 

 

 

  



 

ONBIDEZ 1 Ikastaroa 

Azalpenak eman eta lotu 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 
Testu luzeak hobeto ulertu eta sortzeko hainbat komunikazio-estrategia eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea 

HELBURU ZEHATZAK 
• Azalpenak emateko zenbait ezaugarri orokor lantzea. 

• Zenbait bide ematea informazioa aurkeztu eta antolatzeko. 

• Testu ulergarriak, argiak eta zehatzak lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da testugintzari buruzko oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez 

erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testuak modu egokian eta zuzentasunez idazteko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
On-line bidez ikasteko prestatu ditugu ikasgaiak. Ikastaroan azalpenak, adibideak eta 

ariketak topatuko dituzu. Zalantzarik baduzu, tutorearen laguntza izango duzu. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 3. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
AZALPENAK NOLA EMAN 

Ezaugarri orokorrak: Testu baten helburua, tonua eta egitura 

Informazioa aurkeztu eta antolatu: Sarrera-paragrafoak 

Nola eman ideiak: Definizio- eta sailkapen-paragrafoak 

Tipografia, irudiak, diagramak 

PROGRAMA 

2. GAIA 
AZALPENAK NOLA LOTU 

Ulergarritasuna: Hitzen eta perpausen ulergarritasuna 

Argitasuna: 

Ideien arteko harremanak argitzeko bideak 

Paragrafoak borobiltzea 

Zehaztasuna: 

Aipamenak 

Idazlearen ahotsa 

Puntuazioa eta zeinu-markak 

Modalizazioa 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako ikastaroan egindako ariketak kontuan hartu eta baloratuko dira. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %80koa izatea, eta bataz besteko emaitza 

gainditua izatea. 



ONBIDEZ 2 Ikastaroa 

Azalpenak garatu eta aberastu 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 
Testu luzeak hobeto ulertu eta sortzeko hainbat komunikazio-estrategia eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea 

HELBURU ZEHATZAK 
• Azalpenak garatzeko hainbat baliabide lantzea. 

• Zenbait baliabide diskurtsibo ematea azalpenak aberasteko. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da testugintzari buruzko oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez 

erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testuak modu egokian eta zuzentasunez idazteko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
On-line bidez ikasteko prestatu ditugu ikasgaiak. Ikastaroan azalpenak, adibideak eta 

ariketak topatuko dituzu. Zalantzarik baduzu, tutorearen laguntza izango duzu. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 3. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
AZALPENAK NOLA GARATU 

Sarrera: 

Non argitaratuko da? 

Testuingurua 

 

Garapena:                    Antolamendua eta testuan aurrera egitea 

Ondorioak:                  Bukaeran edo hasieran 

PROGRAMA 

2. GAIA 
AZALPENAK NOLA ABERASTU 

Irakurlearentzako GPSa: 

Infografiak 

Azalpen luzeak laburtu 

Baliabide diskurtsiboak: 

Perpausen barruko zerrendatzeak 

Zehaztapenak egiteko bideak 

Azalpenak borobiltzeko bideak 

Aipamenak, oin-oharrak, estekak… 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako ikastaroan egindako ariketak kontuan hartu eta baloratuko dira. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %80koa izatea, eta bataz besteko emaitza 

gainditua izatea. 

 

 

  



 

ONBIDEZ 3 Ikastaroa 

Iritziak eman eta lotu 
 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 
Testu luzeak hobeto ulertu eta sortzeko hainbat komunikazio-estrategia eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea 

HELBURU ZEHATZAK 
• Iritziak emateko zenbait ezaugarri orokor lantzea. 

• Zenbait bide ematea informazioa aurkeztu eta antolatzeko. 

• Testu ulergarriak, argiak eta zehatzak lantzea. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da testugintzari buruzko oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez 

erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testuak modu egokian eta zuzentasunez idazteko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
On-line bidez ikasteko prestatu ditugu ikasgaiak. Ikastaroan azalpenak, adibideak eta 

ariketak topatuko dituzu. Zalantzarik baduzu, tutorearen laguntza izango duzu. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 3. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
IRITZIAK NOLA EMAN 

Ezaugarri orokorrak: Testu baten helburua, tonua eta egitura 

Informazioa aurkeztu eta antolatu: Trantsizio-paragrafoak 

Nola eman ideiak: Konparazio- edo kontraste-paragrafoak 

Hizkuntza baliabideak 

PROGRAMA 

2. GAIA 
IRITZIAK NOLA LOTU 

Ulergarritasuna: 

Irudiak eta hitz abstraktoak 

Ezezko formak hitzetan 

Konparazioak 

Azalpen paraleloak 

Ideiak batzeko baliabideak 

Argitasuna: 

Erritmoa 

Zehaztasuna: 

Testuan, bi ahots 

Galdetu eta esan 

Lexikoa 

Modalizazioa 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako ikastaroan egindako ariketak kontuan hartu eta baloratuko dira. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %80koa izatea, eta bataz besteko emaitza 

gainditua izatea. 



ONBIDEZ 4 Ikastaroa 

Argudioak garatu eta aberastu 
 

 

HELBURUAK 

HELBURU 

OROKORRAK 
Testu luzeak hobeto ulertu eta sortzeko hainbat komunikazio-estrategia eta gramatika-

kontzeptu landu eta idazten hastea 

HELBURU ZEHATZAK 
• Argudioak garatzeko hainbat baliabide lantzea. 

• Zenbait baliabide diskurtsibo ematea argudioak eta iritziak aberasteko. 

GAITASUNAK 
• Ikaslea gai izango da testugintzari buruzko oinarrizko kontzeptuak ziurtasunez 

erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da komunikazioa errazten duten hainbat estrategia erabiltzeko. 

• Ikaslea gai izango da testuak modu egokian eta zuzentasunez idazteko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 

METODOLOGIA 
On-line bidez ikasteko prestatu ditugu ikasgaiak. Ikastaroan azalpenak, adibideak eta 

ariketak topatuko dituzu. Zalantzarik baduzu, tutorearen laguntza izango duzu. 

EUSKARA MAILA 
Gutxienez, 3. HE edo baliokideren bat 

PROGRAMA 

1. GAIA 
ARGUDIOAK  NOLA GARATU 

Sarrera:          Nola agertu testuan egilea 

Garapena:      Tesiaren aldeko eta kontrako argudioak 

Ondorioak:     Tesia berretsi eta itxi edo irekia utzi 

PROGRAMA 

2. GAIA 
ARGUDIOAK NOLA ABERASTU 

Irakurlearentzako GPSa: 

Aurrera egin atzera begiratuta 

Irudi bidezko informazioa 

Baliabide diskurtsiboak: 

Erritmoa 

Ahala eta ezina 

EBALUAZIOA 
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla bermatzea. 

Horretarako ikastaroan egindako ariketak kontuan hartu eta baloratuko dira. 

IKASTAROAREN 

BALORAZIOA 
Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako jarritako 

galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: 

APROBETXAMENDUA 
Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 

• Gaietako ariketak: betetze-maila %80koa izatea, eta bataz besteko emaitza 

gainditua izatea. 

 

 

 


