
 

OREKAON IKASTAROA. A MODULU BERRITUA 
Euskarazko komunikazio eta gramatikako oinarrizko kontzeptuak 

lantzeko eta baliabideak erabiltzen ikasteko 

 

INFORMAZIO OROKORRA 
ARDURADUNA Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

Hizkuntza Normalkuntzako Atala - Prestakuntza Arloa 
MODALITATEA On-line eta aurrez aurrekoa 
HIZKUNTZA Euskara 

 

DATAK Urriaren 21etik abenduaren 
4ra arte 

HARTZAILEAK Ikastaroa bereziki 2HE gainditu dutenei 
dago zuzenduta. 

 Kudeatzaileak, izapidegileak, 
laguntzaile judizialak eta auzitegiko 
medikuak. 

 Lan-kontratuko langileak. 

 Epaileak, magistratuak, 
bake-epaileak, fiskalak eta idazkari 
judizialak. 

IRAUPENA 45 ordu guztira. AURREZ 
AURREKO SAIOAK 

Egunak: urriaren 21a, eta azaroaren 
25a 
Bilbo: 10:00-13:00  
Gasteiz, Donostia: 09:00 – 12:00 

MATRIKULA 
EPEA 

Urriaren 2etik 14ra ONARTUTAKOEN 
ZERRENDA 

Eguna: urriaren 16an 
Tokia: Intranet sarea eta Langilearen 
ataria 

IKASLE 
KOPURUA 

Onartutako kopuruaren 
arabera 

TUTOREAK Justizia Administrazioko Zuzendaritza 
Hizkuntza Normalkuntzako Atala -  
Prestakuntza Arloa 

DISEINUA Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza 
Hizkuntza Normalkuntzako 
Atala - Prestakuntza Arloa 

MATERIALA On-linekoa eta aurrez aurreko saioetan 
banatuko dena. 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK 

Ikus eranskina. 
 

AZPIEGITURA  Ordenagailua 

 Mozilla Firefox 

 VLC Media player sistema 

 Justiziagelarako sarbidea 

 

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 On-lineko eta aurrez aurreko saioak uztartu egingo dira ikaslearen banakako lana 
bultzatzeko eta parte hartzea sustatzeko. 
On-linen lau gai landuko dira: Datuak eta… Toki-izenak, Datuak eta… Zenbakiak, 
Datuak eta… Siglak, ikurrak… eta Datuak eta… Denbora.. 
Gai bakoitza honelaxe landu da: lau azalpen-orri, eta hainbat ariketa. 
 
Aurrez aurreko saioetan ikas-prozesuaren ildo nagusia zehazteaz gain, zalantzak 
argitu eta edukiei lotutako ahozko oinarrizko trebetasunak landuko dira, ikasleen 
parte hartze zuzena eskatzen duten ariketen bidez. 

PROGRAMA 
1. GAIA 

Toki-egunak  
 

Datuak… nola jaso 
 

 Letra larriak eta xeheak 
 

Datuak… nola erabili 
 

 Testuen diseinuaz 

Datuak… eta zalantzak  Nongo / Noren? 

PROGRAMA 
2. GAIA 

Zenbakiak  

Datuak… nola jaso 
 

 Mugatu eta mugagabea 

Datuak… nola erabili  Orduak 

Datuak… eta zalantzak  Nolako / Noizko / Nongo? 

PROGRAMA 
3. GAIA 

Siglak, ikurrak, laburdurak 
eta inizialak 
 

 

 Datuak… nola jaso  Hozberoa, haizea, euria 
 

 Datuak… nola erabili  Beste esapide batzuk 

 Datuak… eta zalantzak  Bero naiz, beroa naiz, bero handia 

PROGRAMA 
4. GAIA 

Denboraren atze-aurreak 
 

 

 Datuak… nola jaso  Zerrendatzeak 

 Datuak… nola erabili  Ere 

 Datuak… eta zalantzak  Denboraren ardatza (lehen, orain, gero) 

EBALUAZIOA Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete direla 
bermatzea. 
Horretarako Ebaluazioa ataleko ariketak hartuko dira kontuan. 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

Ikasleak aukera izango du ikastaroa bera baloratzeko, plataforman horretarako 
jarritako galdetegi baten bidez. 

ZIURTAGIRIA: Aprobetxamenduko ziurtagiria lortzeko bete beharreko baldintzak: 



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

 Ebaluazio ataleko ariketak egin eta gaindituak izatea. 

 Gutxienez, aurrez aurreko saio batean parte hartzea. 
PREZIOA Doan 

 
Eranskina: ikastaroan parte hartzeko irizpideak 

Aurrez aurreko saioak modu egokian kudeatzeko, baimen kopurua mugatua izango denez, 

hona hemen hautatze-irizpideak: 

 2HE edo horren baliokidea dutenek izango dute lehentasuna. 

 3HE edo 4 HE edo haien baliokideak dituztenek parte hartu ahal izango dute. 

 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. 


