
HIPIak  

Formazioa  

2019ko azaroa 

 Gako metodologikoak eta baliabideak 
 

(Jarraipena II) 



● Sarrera 

● Gako metodologikoetan barrena: 4. gakotik 10. gakora 

○ Jarduerak eta baliabideak 

○ Zer egin aurre-ezagutzak azaleratzeko? 

○ Zer egin input ulergarria emateko? 

○ Eta testuak egokitzeko? 

Atsedenaldia 

○ Zenbait jarduera hiztegia lantzeko 

○ Ahozko aldamiatzea ematen eta behatzen   

● Ondorioak 

 

 

Saioaren antolaketa 



1. Eduki- eta Hizkuntza-helburuak ondo zehaztu. 

2. Ataza esanguratsuak, funtzionalak, proposatu.  

3. Motibazioa piztu eta giro afektiboa zaindu. 

4. Aurretiko ezagutzak azaleratu eta lotu orain 

proposatzen direnekin. 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin: testu 

generoak, lexikoa, egiturak… 

7. Elkarreragina bultzatu 

8. Estrategia metakognitiboak, kognitiboak eta 

afektiboak baliatu. 

9. Praktikan jarri, aplikatu 

10.Prozesua kontrolatu, landutakoa berrikusi eta 

ebaluatu. 

Gelan, nola? Gakoak 

Aurreko saioan... 



1. Eduki- eta Hizkuntza-helburuak ondo zehaztu. 

2. Ataza esanguratsuak, funtzionalak, proposatu.  

3. Motibazioa piztu eta giro afektiboa zaindu. 

4. Aurretiko ezagutzak azaleratu eta lotu orain proposatzen 

direnekin. 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman. 

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin: testu generoak, lexikoa, 

egiturak… 

7. Elkarreragina bultzatu. 

8. Estrategia metakognitiboak, kognitiboak eta afektiboak baliatu. 

9.  Praktikan jarri, aplikatu. 

10.Prozesua kontrolatu, landutakoa berrikusi eta ebaluatu. 

Gelan, nola? Gakoak 

Saio honetan... 



4. Aurretiko ezagutzak azaleratu 

Ikaskuntza  ikasleek dakitenaren 

gainean eraikitzen da (Vytgoski). 

 

Beraz,  edozein ikaskuntza-

proposamen egiterakoan… 

 

➢ dakitena azaleratu eta erabaki 

aurre-ezagutza horiek erabiliko 

dituzun ala ez: 

Pertsonala 

Kulturala 

Akademikoa 



4. Aurretiko ezagutzak azaleratu 



4. Aurretiko ezagutzak azaleratu 

Google Drawing 

Hainbat erabiltzailek marrazkiak aldi 

berean irekitzeko eta editatzeko 

aukera ematen du.  

HORMA DIGITALA  
BERTAN JARRI AHAL DITUGU 

Irudiak testuak bideoak 

Ideia-jasa 



4. Aurretiko ezagutzak azaleratu 

Gaiari buruz… 

 

 

 

 

 

 

● BAI/EZ: egia edo gezurra diren baieztapenak 

eman, “bai/ez” erantzuna eskatzen dutenak. 

● ZERRENDATU: burura etortzen zaizkien hitzak 

zerrendatu. 

● MARGOTU: dakitena margotu. Irakasleak gero 

ikasleari egin ahal dizkio marrazkiari buruzko 

galderak. 

● BURU-MAPAK: ikasleek dakitena buru mapa 

batean jarri. 

● HUTSUNEAK BETE: testu bateko hutsuneak 

aurretiko ezagutzekin bete. 

Galderak 

https://docs.google.com/document/d/1OrPR3ua2trOVduO7po8EtpNai3B62yaLzCdQPT7bUIY/edit?usp=sharing


4. aurretiko ezagutzak azaleratu 

? 
PROZEDURA:  

 

● Talde handian (5’) 



4. Aurretiko ezagutzak azaleratu 

? 

https://drive.google.com/file/d/1napJnFZwHs2G_EJq83LQRuoo53-9jK76/view?usp=sharing


5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

Input ulergarria: aholkuak 

https://drive.google.com/file/d/15ydDs462_CnSU8K8kXoE3y2vf4XoQXB7/view?usp=sharing


5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

PROZEDURA: 

 

● Bideoa ikusi (3’) 

● Bikoteka, galderei erantzun. (5’) 

● Lauko taldean elkartu eta adostu 

(10’) 

● Bateratzea (5’) 

Bideoa (*Basque aukeratu): 
https://amara.org/es/videos/VEBIM7BdMHvv/inf

o/immersion/ (1’34” - 4’05”) 

https://docs.google.com/document/d/1E6aLdVq-SytaNElTCUy6McQuyE-PkW9SE51s8nXPfIc/edit?usp=sharing
https://amara.org/es/videos/VEBIM7BdMHvv/info/immersion/
https://amara.org/es/videos/VEBIM7BdMHvv/info/immersion/


● Forma eta edukia zaindu 

○ Irakaslea hizkuntza eredu da 

● Hizkera egokia erabili 

○ Argi, poliki, era naturalean (keinuak, gorputz- 

mintzaira, irudien laguntzaz) 

○ Esamolde zailik ez 

○ Parafraseatu eta errepikatu   

● Idazkera egokia erabili 

○ Modu argian idatzi 

● Atazen azalpen argia eman 

○ Pausoz pauso aurkeztu (1-2-3; lehenengo, 

gero..) 

○ Azalpenak idatzita eman  

○ Ikasleei beren hitzekin errepikatzeko eskatu 

○ Emaitza adierazteko ereduak, esapideen 

ereduak... eman 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

about:blank


Entzun aurretik ... 

○ Aurrezagutzak azaleratu galderen bidez.  

○ Irudi batzuk erakutsi eta edukia asmatu... 

○ Hiztegia aurretik prestatu... 

Entzun bitartean 

○ Ikasleei esan hitz eta espresio zehatzei erreparatzeko, nahiz 

eta dena ulertu ez. 

○ Aurretik hitz batzuen irudiak eman eta entzun ahala 

identifikatzeko eskatu. 

○ Entzungaia zatika entzun, eta zatiz-zati ulertzen dutela 

egiaztatu: Nork darama kapela? Zenbatek diote "Kaixo!"? ... 

Entzun ondoren  

○ Egiaztatu esanahi orokorra eta zenbait datu zehatz ulertu 

dutela 

○ Entzungaiaren edukiarekin marrazki bat egin edo antzeztu, 

mimika egin. 

○ Egiaztatu edukiaren sekuentzia ondo ulertu dutela: testu 

zatiak eman (hitzez edo irudiz) eta ordenatzeko eskatu... 

○ Jolasak proposatu ("Bingo!") 

 Zenbait 

gako 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

https://docs.google.com/document/d/1QS-nUsya1F3n6ToHQULS-NU5zCfjGSirwy8u2Vt435s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QS-nUsya1F3n6ToHQULS-NU5zCfjGSirwy8u2Vt435s/edit?usp=sharing


5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

● Errezetak  

● Gure errezetak 

● Udare tarta 

● Txokolatezko bizkotxoa 

 

 

 

 

https://youtu.be/S9TVNCETaVI
https://www.youtube.com/watch?v=aODzv9R4Pfw
https://www.youtube.com/watch?v=61fUmPiLN_4
https://vimeo.com/260770810


Entzun baino lehen 

○ Abesti mota asmatu 

○ Haien gustuak adierazi 

Entzun bitartean 

○ Emozio batekin lotu (haserrea, poztasuna, 

tristura..) 

○ Abestiaren lerroak edo bertsoak ordenatu 

○ Abestiaren laburpena zuzendu edo egin 

Entzun ondoren 

○ Edukia: ulertu dutena esan, esan zer gustatu zaien, 

edukiaren inguruan iritzia eman, abestirako beste 

bertso bat edo jarraipen bat esan, edukiari buruz 

marrazki bat egin. 

○ Forma: hizkuntza elementuak identifikatu (aditzak, 

hiztegi espezifikoa..), hitz ezezaguna identifikatu 

eta esanahia argitu, lotura hitzak identifikatu... 

 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 



5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

Baratzea dantzan 

Sardina bat 

Jan eta jan 

https://youtu.be/MesjSNn-4yA
http://www.youtube.com/watch?v=4H2AKu_hqHA
https://www.urtxintxa.eus/jolasa/sardina-bat/
https://www.youtube.com/watch?v=c5Fn4J8JO_U


TESTUAK 

 

Ikasleen familia-

hizkuntzan 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 



○ Irakurri esaldiak abiadura motelean eta era naturalean, 

tonua egokituz. 

○ Aukera eman edukiaren inguruan antzezteko, keinuen 

bidez adierazteko edota objektuak manipulatzeko. 

○ Irakurri ahala, lotu testua eta irudiak. 

○ Egiaztatu ikasleek ulertzen dutela eta eskatu 

irudiak/elementuak seinalatzeko.  

○ Gelditu puntu zehatzetan eta esan ikasleei ezagutzen 

dituzten hitzekin edo esaldiekin informazioa 

zabaltzeko. 

○ Ulertzen ez dituzten hitz gakoak idatzi/idazteko eskatu.  

○ Testu bera landu hurrengo egunetan ere bai.  

○ Ikasleek testua landu dutenean, zurekin batera 

irakurtzeko eskatu, hitzak seinalatzen dituzuen 

bitartean. 

Zenbait gako 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

https://docs.google.com/document/d/1LU9Qheqx412CHPQSGKKOw6HuAceoOHRZM7TquZ31bOM/edit?usp=sharing


a)Paratestualak (aurkezpena) 

b)Egiturari dagozkionak 

c)Linguistikoak 

d)Orokorrak 
 

Testuak egokitzeko estrategiak 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

Testuak egokitzea 

https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing


JARDUERA: Testua ulergarriago egiten 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

PROZEDURA:  

● LH/DBH banatuta. 

● Hiruko taldeak egin. 

● Irakurri Testuak ulergarriago 

egiteko/ egokitzeko estrategiak (10’) 

● Testua irakurri (5’)  

● Taldean, testua ulergarriago egiteko 

estrategiak proposatu: multzo 

bakoitzetik, gutxienez, bat (10’) 

● Bateratzea (10’) 

https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muO28uTgbLUHe4eAEjbd2JzTKdJsEOwM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1USC-GoawrfNxTTmE_874pBKYED9h8RfCTWBKKIFuW_k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1USC-GoawrfNxTTmE_874pBKYED9h8RfCTWBKKIFuW_k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12rzGXHt4q8hEvs6Hu6ZoAIe8DRMZEZgoAGns0vI5wLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1USC-GoawrfNxTTmE_874pBKYED9h8RfCTWBKKIFuW_k/edit?usp=sharing


5. Input ulergarria eta aberatsa eman 



5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

GAIA 
 

3. Bideoak 

2. Entzungaiak 

5. Objektuak 

1. Testuak 

Manipulatzeko, usaintzeko, dastatzeko, sentitzeko…. 



5. Input ulergarria eta aberatsa eman 



5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

Irakurzaletasuna sustatzeko 

Arloetan lantzeko 

https://irakurgune.euskadi.eus/eu/zer-irakurri-askotariko-testua
https://irakurgune.euskadi.eus/eu/zer-irakurri-askotariko-testuak
https://irakurgune.euskadi.eus/eu/zer-irakurri-askotariko-testua
https://irakurgune.euskadi.eus/eu/zer-irakurri-askotariko-testuak
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Testu egokituak 

5. Input ulergarria eta aberatsa eman 

https://drive.google.com/drive/folders/1mIVK2JyTid1xhzbxkogNsOl7EchivolY?usp=sharing


Irakurle digitala 

http://www.berritzegunenagusia.eus/irakurledigitala/index.html


komikiak 

Youtube:  

ipuinak euskaraz LH/ 

DBH 

Hiru.com (mediateka) 

Ipuinak: Pozik ikasi Ikasbil 

Arloko testuak:  

Zientzia 

hezkuntza gelan 

http://www.pernangoni.com/blog/tag/komikiak-euskaraz-online/
https://youtu.be/oVzbnUgdZnQ
https://youtu.be/XFYfZ8wuaT4
http://www.hiru.com/mediateca
http://www.hiru.com/mediateca
http://www.solasegitekoipuinak.net/audio-liburu/lagunen_eskua5.html
http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/home


Gaikako abestiak  
EITB 

Badok 

Kantu-kantari 

 Ikasbil 

Karaokea 

http://www.eitb.com/eu/hiru3/abestiak/
http://www.badok.eus/
http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/kantu-kantari
http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/kantu-kantari
http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/kantu-kantari
https://txantxangorria.eus/?page_id=7198


ULERMENA 

ERRAZTEKO 

BIDEAK 



6. Hizkuntzaren lanketa 

agerikoa egin 
 



6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 

Ataza esanguratsuen baitan 
 

● Helburu komunikatiboa nagusi. 

● Askotariko testu generoak, ahozkoak eta 

idatziak, sortzeko. 

● Askotariko jarduerak trebetasun guztiak lantzeko 

(entzutea, irakurtzea, hitz egitea, idaztea….). 

● Jarduerak elkarri loturik, azken produktua lortze 

aldera. 

● Hizkuntzaren lanketan hainbat alderdiri 

erreparatu: komunikazio egoera (egokitasuna), 

koherentzia, kohesioa, lexikoa, morfologia, 

sintaxia, zuzentasuna…) 

 

https://sites.google.com/site/eragiozueuskararilagunberri/kulturartekotasuna-lantzeko-atazak/eskola-etxea-auzoa


“El vocabulario se relaciona estrechamente con 

la comprensión lectora, de modo que la 

cantidad de palabras que conoce un individuo 

es una excelente prueba de su habilidad para 

comprender textos.” 

 

Nation, Clarke, Marshall y Durand, 2004; Protopapas, Sideridis, 

Mouzaki y Simos, 2007; Cromley y Azevedo, 2007) 

Hiztegia eta berezko egiturak 

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 



HIZTEGIA ETENGABE LANDU 

○ Hiztegiaren ezagupena eta ikaslearen lorpenaren 

artean lotura handia dago. 

○ Ikasleek modu aktiboan landu behar dute hiztegia. 

○ Hitzak testuinguruan kokatuak eman behar dira. 

○ Hitzen ikasketa pertsonalizatu egin behar dute. 

○ Hitzen kopurua ikasleen hizkuntza mailara egokitu 

behar da.  

○ Hiztegi garrantzitsua behin eta berriz azpimarratuko da: 

hiztegia aurkeztu, idatzi, errepikatu, parafraseatu  edota 

nabarmendu.  

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 



Lau txoko hiztegia 

Frayer eredua 

Hitz hormak 

Hitz sareak 

HIZTEGI PERTSONALAK 

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 

http://estekatutako_baliabideak/LAU TXOKO HIZTEGIA.doc


➔ Hiztegi musikalak 

➔ Hitz misteriotsua 

➔ Hitz desordenatuak 

➔ Bingo 

➔ Gurutzegramak 

➔ Mimika  

➔ Antzerkia 



Hitzekin Jolasten 

Ikusi makusi  

Kanta ezazu! 

HITZ JOLASAK 

https://docs.google.com/document/d/1Q7SxCFDBerI0mdAbeHfFojYN2UrfLLa0_cLRaHkNCHU/edit?usp=sharing


Zertan jolastu hiztegia lantzeko? 

 

Prozedura: 

● LH eta DBH banatuta. 

● Bosteko taldeak egin. 

● Taldeak bost fitxa jasoko ditu. 

● Taldekideen artean banatu. 

● Taldekide bakoitzak egokitu zaion 

jarduera azalduko die gainontzekoei 

“mazedonia” atazari aplikatuta. (10’) 

● Denen artean bi aukeratu. (5’) 

6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 



6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 

Ataza esanguratsuen baitan: 
 

(sekuentziaren barnean, hizkuntza lantzeko zenbait baliabide)  

  

● Nire lehen koadernoa euskaraz   

● EIBZ:  ariketak ;  fitxak  

● Santiren baliabideak 

 

https://sites.google.com/site/eragiozueuskararilagunberri/kulturartekotasuna-lantzeko-atazak/eskola-etxea-auzoa
https://drive.google.com/file/d/13irExQ3GNWZekr4weeByblk7CXVjS4s8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13irExQ3GNWZekr4weeByblk7CXVjS4s8/view?usp=sharing
http://eibz.educacion.navarra.es/baliabideak/a_materiala/0910/dokak/ariketa_multzoa.pdf
http://eibz.educacion.navarra.es/baliabideak/a_materiala/0910/orriak/fitxak.htm
http://eibz.educacion.navarra.es/baliabideak/a_materiala/0910/orriak/fitxak.htm
http://irungohipiak.blogspot.com/p/santiren-baliabideak.html


6. Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin 

 

HIZKUNTZAREN LANKETA 

(hiztegia, 

egiturak,  

hizkuntza funtzioak, 

 testu-generoak…)  

 

 BETI TESTUINGURATUTA 
 



7. Elkarreragina bultzatu 
 



7. Elkarreragina bultzatu 

 
● Interakzioa da ikaskuntzaren bultzatzaile 

● Interakziorako aukera anitz eman 

○ Interakzioa bultzatu jolasen bidez 

● Talde antolaketa anitzak proposatu 

○ Taldekatzeko dinamika ezberdinak erabili (beti talde 

berberak ez izateko) 

○ Hitz egiteko txandak orekatu (adib. kolorezko tutuak 

erabiliz) 

○ Ikasketa kooperatiboko teknikak erabili (arkatzak 

erdira, 1-2-4,...) 

● Interakzioetan... 

○ Elkarrekin aritzeko tresnak eman (arauak, lexikoa, 

egiturak…) 

○ Erantzuteko aukerak eman (denbora nahikoa eman, 

eman bi erantzun ikasleak aukeratzeko, ahoz erantzun 

aurretik, idazteko aukera eman, erantzun baino lehen, 

ikaskide bati laguntza eskatzeko aukera eman. 



Taldekatzeko (adina, urtebetetzea, 

izenaren lehen letra…) 

7. Elkarreragina bultzatu 

 

  Nadia 

Ahozkoa 

orekatzeko 

https://drive.google.com/file/d/1Re2zl0V9qLE_XRvFCKlAU5km8eovUZfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZPgXO9fposI06nUXUPZS9rZC1Q7EPCF/view?usp=sharing


8. Estrategia metakognitiboak, 

kognitiboak eta afektiboak erabili 



Metakognitiboak Giza-afektiboak 

ESTRATEGIAK 

 
 Ikasketa prozesua 

jarraitu 
 

 Nork bere buruari 
galderak 

 

Informazioa  

sailkatu, laburtu, 
konparatu, azaldu… 

 

Giro afektiboa 
 

Emozioen lanketa 

Kognitiboak 

aldamiatzearen bidez 



Ahozko aldamio-egitura: 

○ parafraseatu 

○ “ozenki  pentsatu” 

○ esaldien hasierak eman… 

○ modelajea... 

 

Prozedura aldamio-egitura:  

○ ereduak eman, txartelak 

informazioarekin 

○ kontrol zerrendak, errubrikak 

○ praktikatu, aplikatu beste 

ikaskideekin 

Aldamiatze teknikak erabili 



Jolasak hizkuntza lantzeko ahoz 
https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/ 

 

➢ Ikusi makusi 

➢ Zer ikusi? 

➢ K letraz hasten da 

➢ Kotxea! 

➢ Ez. Ikusi makusi. 

➢ Zer ikusi? 

➢ Biziduna da 

➢ Katua! 

➢ Ekilikua!  

(Eta katua esan duenak irabazten du.) 

 

- Zer da? 

- Nolakoa da? 

- Zer du?  

- Zertarako balio du? 

 

“……. animalia bat da, handia, txikia edo 
ertaina izan ahal da. Lau hanka ditu eta 
buztana. Etxean egoten da...”  

Prozedura aldamio-egitura  

EREDUAK EMAN 

https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/
https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/
https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/
https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/
https://www.guraso.eus/oporretako-jolas-gomendioak/


Konparatzeko 
Kausak eta ondorioak adierazteko 

Ideiak antolatzeko 

Sintetizatzeko  

Antolatzaile 

grafikoak  

 

Prozedura aldamio-egitura  

https://docs.google.com/document/d/1sKmvpKd3RDVqVNf1IVanfvAlgdKBraX0sP3OyzStF9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sKmvpKd3RDVqVNf1IVanfvAlgdKBraX0sP3OyzStF9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sKmvpKd3RDVqVNf1IVanfvAlgdKBraX0sP3OyzStF9E/edit?usp=sharing


9. Praktikan jarri eta aplikatu 

(komunikatu)  



9. Praktikan jarri eta aplikatu (komunikatu)  

• Kontzeptu berriak praktika txikiekin landu. 

• Ikasitakoa praktikan jarri jarduera esanguratsuetan 

 



9. Praktikan jarri eta aplikatu (komunikatu)  

Komunikazioaren eta 

berbalizazioaren garrantzia 
Mazedonia egingo dugu. Hauxe da 

errezeta: 

Fruta hauek behar ditugu:............, 

…………….., ……………  

Lehenengo, fruta garbitu eta (aizto 

batekin) zuritu. 

Gero, fruta zatitu eta bota/ sartu 

entsalada-ontzian. 

Ondoren, laranja-zukua egin. 

Eta bukatzeko, frutak eta zukua 

nahasi (koilara batekin).  

Listo! Orain jan.  

On egin! 

 

Mondragon Unibertsitatea 

Hizkuntzaren lanketa ikaskuntza 

sakona sustatzeko (4:37-5:22) 

https://ehb2019.nirestream.com/videoteca/jakintza-arloetan-hizkuntzaren-lanketa-ikaskuntza-sakona-sustatzeko
https://ehb2019.nirestream.com/videoteca/jakintza-arloetan-hizkuntzaren-lanketa-ikaskuntza-sakona-sustatzeko
https://ehb2019.nirestream.com/videoteca/jakintza-arloetan-hizkuntzaren-lanketa-ikaskuntza-sakona-sustatzeko
https://ehb2019.nirestream.com/videoteca/jakintza-arloetan-hizkuntzaren-lanketa-ikaskuntza-sakona-sustatzeko
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landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 



 10. Prozesua kontrolatu, 

landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 

o Hiztegiaren errepasoa 

o Hizkuntza egiturak 

o Kontzeptuen errepasoa 

o Etengabeko feedbacka 

o Ikasitakoaren eta 

helburuen betetze-mailaren 

ebaluazioa 



 10. Prozesua kontrolatu, 

landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 

Jarduerak  

 

 

○ABC Laburpena: Ikasleei alfabetoaren letra 

bana eman. Hitz bat edo ideia bat asmatu behar 

dute landutako gaiari lotua, egokitu zaien 

letrarekin hasten dena.  

 

○Akordio-zirkuluak: Ikasleak biribil batean 

daude elkarri begira. Irakasleak adierazpen bat 

egiten du. Adierazpenarekin ados datozen 

ikasleak zirkuluaren barruan sartzen dira. 

 

○Erantzunen txartelak: ikasleek galderei 

erantzuten diete. Galderek 1etik 4ra bitarteko 

erantzunak izan ditzakete (0=ez dakit). 

Irakasleak galdera eta erantzun posibleak 

irakurtzen ditu eta ikasleek erantzunaren txartela 

erabiltzen dute erantzuna hautatzeko. 

https://docs.google.com/document/d/1KxoauiyjMYPt_82W4HyOcrYwfCdVZQ5c3Igf3833wuE/edit?usp=sharing


 10. Prozesua kontrolatu, 

landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 

● Feedback positiboak bi zeregin ditu 

nagusiki: ikasleei zuzen aritu direla 

jakinaraztea, eta, bestera, laudorioen bidez 

motibazioa areagotzea. 

● Irakasle-ikasleen arteko elkarreragina 

mamitu ikaslea bere tarteko hizkuntzaren 

arauak berrikustera eta aurreratzera 

bultzatzeko moduko giro positiboan. 

Azaldu, 
kontzeptuak argitu 

Behatu, aztertu 
Feedback-a 

eman 

Feed-back-a eman eta erroreak nola zuzendu 

https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing


 10. Prozesua kontrolatu, 

landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 

Feed-back-a eman eta erroreak 

nola zuzendu. Jarduerak 

TEKNIKAK erroreak zuzentzen laguntzeko 

. Portfolioa  

. “Eguneko errorea” landu: ikasleek usu egiten duten akatsen bat 

aukeratu, eta zertan datzan azaldu ondoren konponbideak 

bilatzeari ekin. 

. Ikasleek akats baten konponbidea topatu ezean irakasleak 

zantzuak (gako hitza, keinuak, parafrasia, ama-hizkuntza...) 

eman, ikasleek zuzenketa egokia aurkitu arte.  

. Ikasleek egindako zuzenketak trukatu: bata besteari zuzendu.  

. Klaseko zuzenketa: pantailan proiektatu testuak denen artean 

zuzentzeko.  

. Esaldi eredugarriak, testuen gidoiak, esamoldeak, laginak sortu 

eta testu-bankua egin.  

. Irakasleak zuzendutako testua ikasleei berregiteko eskatu. 

. Kontrol-zerrendak erabili: aldez aurretik erabakitako prozedura 

eta irizpide batzuen arabera.  

. Ikasleekin hitz egin, elkarrizketan aritu. 

Azaldu, 
kontzeptuak 

argitu 

Behatu, 
aztertu 

Feedback-a 
eman 

https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxqAKkKKSXoF_CN7UdeKWsnLXufd-hoAtbjI_Z-2hxE/edit?usp=sharing


Feed-back-a 

Atzera-elikadura positiboa: teknika zuzentzaileak 

 

http://www.emangiltza.eus/e-liburuak/Gu_Bai_Hezitzaile_Berritsuak/


1.- LH/ DBH taldeak egin 

2.- 3ko taldetan elkartu eta rolak erabaki: 

a. Ikaslea 

b. Irakaslea 

c. Behatzailea 

3.- Mazedoniaren testuaren egitura erabili eta honela 

jokatu:  

● (a) Ikaslea: mazedonia egiteko prozesua azalduko du 

gidoia lagunduta (erantzun laburrak, amaitu gabeak, 

akatsak, isiluneak...) 

● (b) Irakaslea: aldamiatzea eta feed-back-a emango dio 

ikasleari (parafraseatu, ozenki pentsatu, esaldiaren 

hasiera eman, errepikatu esandakoa luzatuz, 

zuzenduz…) (*ereduak, jardueraren txantiloian) 

● (c) Behatzailea: irakaslearen aldamiatzea eta feed-

back-a  behatu, oharrak hartu eta iradokizunak egin. 

4.- Rolak aldatu, eta dinamika errepikatu. 

Role Play-a  

Jardueraren 

txantiloia 

https://docs.google.com/document/d/1NJjeNHwOSbBE8F5qgnTc2QqQB-qmeCYxhCyWpB0Xly4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NJjeNHwOSbBE8F5qgnTc2QqQB-qmeCYxhCyWpB0Xly4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NJjeNHwOSbBE8F5qgnTc2QqQB-qmeCYxhCyWpB0Xly4/edit?usp=sharing


EBALUATZEKO:  
● askotariko tresnak 

● askotariko moduak 

● prozesuan zehar 

● amaieran 

Galderak: 

➢ Ikasleak elkarri 

➢ Irakasleak Ikasleei... 

Portfolioa 

 

 

 10. Prozesua kontrolatu, 

landutakoa berrikusi eta ebaluatu 

 

https://drive.google.com/file/d/1dDhBF77RucotPXBFszStix6902KGQty5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDhBF77RucotPXBFszStix6902KGQty5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bL5R0D5Q8yK-h0wHVjQ33Iui_dana6N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxSyJCLe84Wz7aroZrypMWMGwRe7NfU3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x39NTCcuOOq2dr5dwtwEkDFpSDYtrr31/view?usp=sharing


 10. Prozesua kontrolatu, 
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Portfolioa 

 

 

Norbanako 

Jarduera Plana 

https://drive.google.com/file/d/1x39NTCcuOOq2dr5dwtwEkDFpSDYtrr31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFcUHonoIE8iMa0CL-z01ByG8pSlBOZz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y5rVPpv94SM9SPYkpWdV_7kxYpHMxm4rrfeQmkh5xds/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bL5R0D5Q8yK-h0wHVjQ33Iui_dana6N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxSyJCLe84Wz7aroZrypMWMGwRe7NfU3/view?usp=sharing


Ondorioak… gure laburpena 
 

Elkarrekin 

pentsatuz? 
ala jolastuz? 

(pentsatzen, jakina) 

https://drive.google.com/file/d/1nyV6qLnEt70th_kfeTvwnQY2_i31ZIxx/view?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/hizkuntzen-irakaskuntza-eta-gako-metodologikoak/fd441d3c-94c4-4f64-abdd-486b688ab3d3


Bukatzeko... 

● Gako metodologikoak funtsezkoak dira ikasle guztiek arrakasta 

lortzeko. 

● Ikasleek beren aprendizaia eraiki egin behar dute eta guk, lagundu. 

https://drive.google.com/file/d/14qih-h3ieln1-wggDzuOeCUR5Zn9y051/view?usp=sharing


ESKERRIK ASKO 
joseba.ibarra@berritzegunenagusia.eus 

hizkuntzak@berritzegunenagusia.eus 

 

 

 


