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HABE ikastaroak  

 

 
 

 

 
310 – Nola hobetu ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasuna – (III) Lantegia    

 
Joxerra Garzia  – Donostia. 

 
 

Komunikazio-egoerak,  idatzizkoak zein ahozkoak, kudeatzen ikastea da ikastaroaren helburu 
nagusia. 
 
Komunikazio-gaitasunaren lanketa, ordea, sekula amaitzen ez den kontua da, eginak egin beti 
baitago zer egin. Ikastaroa amaituta ere, denok jarraitu beharko dugu geure komunikazio-
gaitasuna lantzen. Sekula ez amaitze horrek, hala ere, badu kasu honetan bere alderdi ona ere: 
ez dago ezer komunikazioa lantzea bezain dibertigarria izan daitekeenik. Eskerrak, beraz, 
amaierarik gabeko kontua den. 
 
 

 

Hiru urteko formazio-zikloa: hiru maila, hiru ikastaro 
 

Ikastaroa formazio-ziklo baten atala da. Zedarritu egitasmoaren arabera, komunikazio-
gaitasunaren lanketa hiru mailatan egitea proposatzen dugu, ikastaro bana maila bakoitzeko.   

 

Gauzak horrela, honako hiru mailok aurreikusten ditugu: 
 

 
Lehenengo maila: Oinarrizkoa (2014) 
 
Ahozko zein idatzizko komunikazioaren panoramika halako bat. Hamabost ordu, lau egunetan 

(4+4+4+3 ordu). Lehen hiru egunak jarraian, eta hirugarren saioaren ostean egun bat libre 

(gutxienez), azken saioko performancea prestatzeko (ikus Egitaraua).  
 

Bigarren maila: Aurreratua (2015) 
 
Hemengo egitaraua eta lehen mailakoa elkarren oso antzekoak izango dira (sarrerakoak-eta 

kenduta). Aldea, lanketaren sakontasun-graduan dago. Lehen mailakoan soilik aipatu (edo 
azaletik landu) diren zenbait alderdi batzuetan behar bezala trebatzea da helburua. Ikastaroaren 

egitura, lehen mailakoaren antzekoa izango da, eta ezinbesteko baldintza izango da lehen 
mailakoa egina izatea, bigarrengo honetan izena emateko. 

 

Hirugarren maila: Lantegia (2016) 
 
Aurreko biak egindakoentzat izango da hirugarren mailako ikastaro hau. Aurreko bien aldean, ia 
guztiz praktikoa izango da, mintegi modukoa.  
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Hirugarren maila: Lantegia (2016) 
 

 

Norentzat 
 

Aurrez oinarrizko mailako ikastaroa (308 kodeduna) eta haren segidakoa den ikastaro aurreratua 
(309 kodeduna), bi-biak egindako jendearentzat (nahitaezko baldintza). Izan liteke HABEk 

antolatutakoetan aritu izandako jendea, edo haien parekoetan aritu izandakoa (ASMOZ, 

Hizkuntza Eskola Ofiziala... ). Nolanahi ere den, gutxien jota kontu hauek jorratzen modu 
egiaztagarrian gutxienez 24 ordu aritu izana eskatuko da.  

 
Oinarrizko ikastaroa eta ikastaro aurreratua egindako jendea izanik, komunikazioa euskaltegian 

(edo eskolan) lantzeko ikuspegi egokia ezagutzen duen jendea izango da tarteko. 
 

 

Helburua 
 

Komunikazio ikuspegitik han-hemen bakoitzak sortzen duen material didaktikoaren berri 

gainerakoei ematea, eta material horren aplikazioaren tokian tokiko emaitzak trukatu eta 
ebaluatzea.  
 

 

Abiapuntua 

 

Emandako ikastaroetan bilduak ditugu dagoeneko unitate didaktiko batzuk. Horiek ezagutu eta 
ezagutaraztetik abiatuko gara, beraz.  
 

 

Eginkizunak 
 

Hortik aurrera, honako eginkizun hauek izango ditu taldeak: 
 

 Dagoeneko sortuak diren unitateak ezagutaraztea. 

 Proposatzen diren unitate didaktiko berriak ebaluatu eta, ahal balitz, osatzea. 

 Sortu eta aplikatzen den materialaren zabalkundea bermatzea. 
 

 

Zer-nola 
 

 Ikastaro baino areago, mintegi formatua izango du. 

 Ez jende asko: 12 bat lagun edo. Gehien jota, 20. 

 Gauzak horrela, HABEk ikastaroa sortuko du Irakasbilen (www.irakasbil.eus > NIRE 

IKASTAROAK). Izan ere, sarean, eta etengabeko informazio trukean arituko baitira 
taldekideak. 

 Matrikula egin ostean, ataritik ikasgela barrura sartzeko, dagozkion erabiltzaile-izena 

eta pasahitza idatzi behar dira. Ikasgela “NIRE IKASTAROAK” sailean dago.  
 Aldian-aldian (maizenik, hilean behin edo) aurrez aurre ere bilduko dira partaideak 

(atxikimendua eta entusiasmoa bezalako zerak nekez transmititzen baitira Internet 

bidez). 
 

 

Ebaluazioa 

 
Ikasleek prozesua hasten duten egunetik amaitzen duten arte ebaluazio etengabea eta 

segidakoa eginez neurtzen da ikasitakoa zenbateraino lortu den. Horrela, hezitzailea heziketa-
ekintza osoan ikasleek burutu duten prozesua ezagutzeko, aurreikusteko eta egiaztatzeko 

moduan izango da. 
 

http://www.irakasbil.eus/
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. Zer eta nola 
 
Ebaluazio etengabea ikastaroaren plangintzan (lan-egitasmoan) proposatutako jarduerei buruzko 

lanetan oinarrituta burutzen da, baita ikastaroan izandako parte-hartzetik / jarraipenetik abiatuta 
ere.  

 
Jarduerak proposatutako xede-helburuen lorpenari buruzko iritzien arabera neurtzen dira, eta 

balorazioak era honetara burutzen: 

 
. A (Oso jarduera ona, eskuratutako ezagutzei berrikuntzak eta originaltasuna eransten die.)  

. B (Jarduera ona, proposatutako helburuak kalitatez landu direla adierazten du.) 

. C (Jarduera zuzena.) 

. D (Proposatutako helburuak gainditu ez izana adierazten du.) 

. E (Proposatutako helburua erdiesten parte hartu ez izana adierazten du.)  

 

Ikastaroa gainditzeko beharrezkoa da: 1 Ikasgelan egin beharko diren jardueretatik gutxienez % 
75  burutu izana, eta horietako bakoitzean gutxienez C kalifikazioa lortzea. 2 Eta aurrez aurreko 

ikastaroan, gainera, ordu-kopuruen % 80an bertan egotea. 
  


