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Alfabetatzeko programa 





Programa hau euskal hiztunarentzat, jaiotzatiko euskaldunarentzat egin da. 
Hiztun honek badu gaitasun kornunikatiboa (gaitasun linguistikoa, soziolin 
guistikoa, diskurtsiboa eta estrategikoa) baina duen gaitasun hori hobetu eta 
zabaldu egin behar du trebetasun guztietan. Hau da, irakurmena eta idazme 
na ez ezik entzumena eta mintzamena ere landu beharko ditu euskal hiztun 
honek, hizkuntzaren ahozko erabilerak bermaruz, Zergatik? Nola? Zertara 
ko? 

Arestian esan bezala, programa honen ikasleak euskaraz badaki, baina 
jakintza horrek bere mugak ditu; izan ere, euskara gai eta egoera jakin ba 
tzutan bakarrik erabiltzen du: etxean, lagunartean, tabernan ... eta egunero 
ko harreman horiek euskaraz mantentzeko aski zaio darabilen hizkera edo 
euskalkia. Oztopo edo eragozpenak egunerokotasun horretatik ateratzean 
izaten ditu: ezezagunekin hitzegitean, hizkuntza standarrean eginiko albis 
tea ulertzean eta zer esanik ez, egunkaria irakurtzean edo idazkiren bat buru 
tzean. 

Hori horrela, ohizko egoerez gain eta duen gaitasunetik abiatuz, euskara, 
erregistro formaletan eta berezietan ikasi eta erabili behar du. Azken batean, 
euskal hiztun honek kultura orokorraren mailako edozein testu ulertzeko eta 
sortzeko gauza izan behar bait du. 

Beraz, duen gaitasun komunikatibo hori zabaldu egin behar du oztopo edo 
eragozpen horiek gainditu nahi baditu. Hala nola, gaitasun linguistikoaren 
esparruan zuzentasuna landu beharko du (]exikoa, jariakortasuna, gramati 
ka, idaztarauak ... ). Gaitasun soziolinguistikoan, berriz, egokitasuna (for 
maltasun/ez formaltasuna, egoera, gaia, kanala, ... antzematenjakinez). Gai 
tasun diskurtsiboari dagokionez, testuen koherentzia eta kohesioa landu be 
harko ditu (ideien garapena eta antolaketa, loturak edo juntagailuak, pasar 
teekiko loturak, ... ). Azkenik, gaitasun estrategikoan, komunikazioegoera 
desberdinetan etenik edo hutsunerik gerta ez dadin, komunikazioaren era 
ginkortasuna eta egokitasuna ziurtatu beharko ditu, horretarako premiaz 
koak diren baliabideak ezagutuz eta erabiliz. 

Bukatzeko esan, programa hau ez dagoela era bateko edo besteko publiko 
edo jendesail baten premia edo egoera bereziari begira egina, alfabetatugai 
den euskaldunmultzo osoaren beharrizanei erantzuteko baizik. 
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HELBURUAK 
Hiru eratako helburuak aipatzen dira programan: orokorrak, globalak eta 
operatiboak. 
Helburu hauei dagokienez, esan behar ez direla hizkuntz formen inguruan 
deskribatzen nahiz eta programaren osogai direnez, kontutan hartzen diren. 
Testuak dira ardatz, ikaslea ahoz/idatziz ulertu eta sortzeko gai izango den 
testurnotak, hain zuzen. 

Alabaina, testuak sailkatzerakoan adostasunik ez dagoenez, Weinrich eta 
M.M. Adarnek proprosatzen dituzten testumota nagusiak hartu dira eredu 
tzat: Elkarrizketa, Deskribapena, Narrazioa, Azalpena, Argudioa eta Ins 
trukzioa. Eskutitza ez da berez testumota, haien soporte edo forma berezia 
baizik eta hain berezia eta erabilia delako eskaintzen zaio aparteko tartea. 

Helburu orokorretan prograrnaren azken helburuak aipatzen dira eta helbu 
ru global eta operatiboak bi mailatan banatuta ematen dim, alfabetatzepro 
zesuaren bi mailei jarraituz. 

HELBURU OROKORRAK 

Kultura orokorraren mailan euskara, ahoz eta idatziz, behar adinako trebe 
tasun eta egokitasunez erabiltzeko gauza izatea. 

Euskara, bai ahoz bai idatziz, ongi erabiltzeko gauza izateak hizkuntzaren 
trebetasunenjabe izatea darama berarekin, kultura orokorraren mailako eus 
kara ulertzeko, irakurtzeko, hitz egiteko eta idazteko trebetasunen jabe iza 
tea hain zuzen, ondoko maila honetan jabe izan ere: 

• Entzutezko ulermenari dagokionez, kultura orokorraren mailan egi 
niko edozein euskal hizketa ulertzeko gai izatea. 

• Mintzamenari dagokionez, aurreko puntuan aipatu den hizketa mai 
lan hiztun gisa parte hartzeko gai izatea. 

• Irakurriaren ulermenari dagokionez, kultura orokorraren mailako 
prosatestuak, saiakera arruntak, ipuinak, nobelak, etab. ulertu eta 
abiadura egokian irakurtzeko gai izatea. 

• Idazmenari dagokionez, aurreko puntuan adierazitako mailan, gutu 
nak, artikulu laburrak, testu errazak eta antzekoak idazteko gai iza 
tea. 
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HELBURU GLOBALAK 

Elkarrizketa 
I. maila 

Gai orokor baten inguruan, norbere euskalkian nahiz hizkuntza stan 
darrean eginiko elkarrizketa ulertzea. 
Gai orotariko solasaldietan parte hartzea. 
Elkarrizketan jasotako mezu nagusia idazteko gai izatea. 

2. maila 

Gai orokorraren gain, hizkuntza standarrean eginiko elkarrizketa be 
re osotasunean eta honen xehetasunak jasotzea. 

Gai espezialduen gaineko elkarrizketa ulertzea. 

Elkarrizketa gertatzen deneko kontestuaz eta haren egitura eta erre 
gistro propioez jabetzea. 

Entzulego zabalaren aurrean edo komunikabidez, gai espezialdu ba 
ten inguruan elkarrizketa burutzeko gai izatea. 

Deskribapena 
1. maila 

Irudietan oinarrituriko deskribapenak bere horretan ulertzea. 

Objektu eta prozesu arruntak globalki deskribatzea. 

2. maila 

Objektuen eta prozesuen deskribapen zehatza ulertzeko gai izatea. 

 Deskribapenaren egitura eta funtzioaz jabetzea. 
Edotariko objektu eta prozesuak zehazki eta xehetasunez adieraztea. 

Narrazioa 
1. maila 

Kontaera Iaburrak, errealak eta fikziozkoak, ulertzea. 

Eguneroko bizitzako gertaerak kontatzea. 
Kontaera eta pasadizo laburrak idazteko gai izatea. 

2. maila 

Erreportaia, ipuin, biografia eta antzeko narrazioak, bai eta nobelak 
ere ulertzea. 
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Gertaeraren eta kontaeraren denborazko jarraipenaz jabetzea. 
Gai orokor baten inguruan, kontaketa erreala eclo fikziozkoa buru 
tzea. 

Azalpena 
1. maila 

Gai anunt bati buruz eginiko azalpenaren eduki orokorraz jabetzea. 

Azalpenzatia osatzeko gai izatea. 

2. maila 
Azalpenezko testuen egitura eta ideien ordena logikoa analisatuz, 
testu horien ulermen globala eta xehea jasotzea. 
Gai ez espezialdu bati buruz norbere ideiak tajuz ordenatzea. 

Instrukzioa 
1. maila 

Jokabide konkretuak markatzen dituzten instrukzio zuzenak uler 
tzea. 
Instrukzio laburrak adierazteko gai izatea. 

2. maila 
Agindumaila kontuan izanik, instrukzio mozorrotu eta ageri.koen 
mezuaz jabetzea. 
Bakoitzari dagozkion forrna eta egitura bereziaz jabeturik, instruk 
zioak tankera desberdinetan ernateko gai izatea. 

Argudioa 
1. maila 

Eguneroko bizitzan ematen diren argudiozko testuen ulermen globa 
la lortzea. 
Eguneroko gertaera baten aurrean, nork berea argudioz azaltzeko gai 
izatea. 

2. maila 
Eztabaidazko ihardunaldi (solasaldi) nahiz artikuluen eduki globala 
eta xehea jasotzea. 
Argudiozko testuen egituraz eta eraketaz jabetzea. 
Eztabaidazko gai orokor baten inguruan, ideiak ordenatuz eta arra 
zoituz, argudiozko testu koherentea osatzea. 

10 



Eskutitza 
I. maila 

Eskutitzaren egitura bereziaz jabetzea. 

Eskutitz ezformalak idaztea. 

Kurrikuluma eta instantzia, eskutitzfonna bereziak, ezagutzea. 

2. maila 

Eskutitz formalak eta ez formalak kontestuari (helburua, nori zuzen 
dua, noiz, non, nondik, nolatan ... ) egokituz idazteko gai izatea. 

 Kurrikuluma eta instantzia idazten trebatzea. 

HELBURU OPERA TIBOAK 

Lehenengo maila 
Elkarrizketa 

Irratian entzundako elkarrizketa baten sintesia egitea. 

 Ezagun edo lagunartean edozein gairi buruz solasaldi bat manten 
tzea. 

Telefonoz edozein gairen inguruan elkarrizketa mantentzea. 

 Irakurritako elkarrizketa batean galdera nagusiak bereiztea. 

 Antzerkizatia pertsonaiari eta egoerari dagokion entonazioz irakur 
tzea. 

 Irakurritako antzerki batean elkarrizketak berebereakclituen zenbait 
formula eclo espresiomota (harridura, esamolcle, kunplimenclu, ... ) 
azpimarratzea. 

 Irakurritako elkarrizketa batean informazio garrantzizkoak eta ez 
garrantzizkoak bereiztea. 

 Telefonoz emandako eclo jasotako informazioa ohar iclatzi batean 
jasotzea. 

Deskribapena 

 Entzunclako deskribapenaren arabera, iruclia iclentifikatzea. 

 Entzunclako deskribapenaren arabera, iruclia osatzea, 

Entzundako deskribapena zein ikusmiratik (orokor-c-c-xehe, goi 
<cbehe, ezkercceskuin ... ) egina dagoen asmatzea. 
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Haurrei eta helduei zuzenduriko ahozko deskribapenak alderatzea. 
Produktu bat egiteko ezaguna den prozesua ahoz deskribatzea. 
Gertakizun diren fenomenoen (eguraldia, horoskopoa, ... ) ahozko 
deskribapenari buruz norbere iritzia azaltzea. 
Datuak eskaintzen dituen deskribapena grafikoen bidez azaltzea. 

Gida turistikoan jasotako informazioarekin bidaia eratzea. 
Zeregin bera duten produktuen ezaugarriak konparatuz, bat aukera 
tzea. 
Deskribaturiko prozesuaren pausoak seinalatzea. 

ldatziz definitu den objektua izendatzea. 
Gurutzegrama edo hitzjokoetan ematen diren definizioez baliatuz, 
laukiak edo hutsuneak betetzea. 
Etxebizitza baten hiru deskribapen emanik, literarioa, notariala edo 
iragarkietakoa, zein zer den seinalatzea. 
Adjetibo multzoa emanik, deskribatu nahi den objektuarentzat ego 
ki direnak aukeratzea. 
Deskribapen batean azpimarratutako zenbait adjetibo kontestuaren 
araberako sinonimoez trukatzea. 
Deskribapen espaziala burutzerakoan, helburuari egokien datozkion 
lekuko adberbio eta deklinabideformak erabiltzea. 

Deskribapen kronologikoan, lehen edo orain gertatuak edota gerta 
kizun direnak adierazteko, dagozkien aditzformez baliatzea. 

Definitu nahi den objektuaren ezaugarriak aurkitu ondoren, erlati 
bozko perpausaren egitura ematea. 
Objektu bat deskribatzerakoan, honek beste batekin duen antza edo 
diferentzia adierazteko konparaziozko perpausez baliatzea. 

Narrazioa 

Albistegietan entzundako gertakizun baten ideiak ordenatzea, 
Telebistaz emandako erreportaia baten puntu nagusiak aipatzea. 

Komiki mutu bat ahoz kontatzea entzulegoa kontuan izanik eta da 
gozkion kohesioformak erabiliz. 
Datuak emanik, gertakizun historiko bat ahoz besteen aurrean konta 
tzea. 
Lekuko desberdinen ikuspegietatik istripua ahoz kontatzea. 
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Entzulea kontuan hartuz, ikusitako gertaera bat ahoz kontatzea. 

Fil me baten gai nagusia ahoz kontatzea, hasiera, garapena eta ondo 
rioa mugatuz. 

Entzulegoa kontuan izanik, ipuin labur bat ahoz kontatzea. 

Egunkarietan irakurritako albiste baten ideiak ordenatzea. 

Gertakizun berari buruz bi egunkariren kontaketak bereiztea. 

lrakurritako komiki baten esamolde bereziak azpimarratzea. 

lrakurritako erreportaia baten azaleko informazioa azpirnarratzea. 

Narrazio batean pertsonaia nagusiak eta bigarren mailakoak bereiz 
tea. 

Irrati edo telebistako albistegia egunkarikoarekin alderatzea. 

Egunkariko notizia bat irakurtzean, garrantzizko eta azaleko datuak 
bereiztea. 

Egunkariko notizia baten inguruko datuak garrantziaren arabera 
ordenatzea. 

Egunkariko erreportaia bat irakurri ondoren, testu horri buruzko zen 
bail galderari erantzutea. 

Albiste baten datuak emanik, notizia kronologiaren arabera idaztea. 

Albiste baten datuak emanik, notizia garrantziaren arabera idaztea. 

Nork beraren bizitzako egun edo esperientzia baten kronika krono 
logiaren arabera idatziz kontatzea. 

Aditza lehen aldian erabiliz, gertaeren kronika osatzea. 

Kontakizun batean, hirugarren pertsonako izenordearen maiztasuna 
zenbatzea. 

Falta diren denborazko juntagailuak jarriaz, narrazioa osatzea. 

Narrazioaren harian mintzagaia eta galdegaia bereiztea. 

Azalpena 

Azalpenaren sarrera emanik, funtsezko gaia identifikatzea. 

Txostena abiapuntutzat hartuz, eskema egitea. 

Datuak emanik, azalpenaren eskerna egitea. 

Azalpen baten sarrera eta garapena eskainiz, ondorioa eranstea. 

Azalpenezko testuan izenordeen erreferentzia anaforiko eta katafo 
rikoak seinalatzea. 
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Azalpenezko testuan kausazko eta ondoriozko perpausak seinala 
tzea. 
Hipotesiak Iormulatzerakoan erabiltzcn cliren ahalezko aclitz formak 
azpimarratzea. 

Argudioa 

Debatea telebistaz ikusi ondoren, aldeko eta kontrako arrazoiak 
zerrendatzea. 
Debatea telebistaz ikusi ondoren, ideiak argien azalclu dituena 
seinalatzea. 
Argudiozko editorialean tesia, antitesia eta sintesia seinalatzea. 

Argudiozko testu batean arrazoiak adierazteko erabiltzen diren ba 
liabide linguistikoak azpirnarratzea. 

Kritikazko artikulua irakurri ondoren, bertan aipatzen diren alderdi 
positiboak eta negatiboak zerrendatzea. 

Argudiozko idazkiak burutu aurretik, ideien eskema egitea. 
ldeia baten inguruan emandako argudioak bananbanan arbuiatzea. 

Argudiozko testuan iritzia, baieztapena, arrazoibidea eta ondorioak 
bereiztea. 
Bestearen tesiari puntu batzutan amore emateko kontzesioforma 
desberdinak (perpausa kontzesiboak, adbertsatiboak, juntagailuak) 
seinalatzea. 

Argudiozko testuen kausazko eta ondoriozko juntagailuak azpima 
rratzea, 

Instrukzioa 
Tresna bat martxan jartzeko ahoz emandako instrukzioei jarraitzea. 

Sukaldeko eta sendatzeko errezetak entzun ahala, apunteak hartzea. 

Irudiz emandako instrnkzioak ahoz azaltzea. 
Hiru testumota diferentetatik instrukzioa adierazten duena seinala 
tzea. 
Instrukzio zuzena eta zeharkakoa, agerikoa eta mozorrotua bereiz 
tea. 
Iragarkian instrukzioa adierazten duten hizkuntz elementuak seina 
latzea. 
Tresna baten muntaiarako idatzizko instrukzioei jarraitzea. 

Bertan ematen diren instrukzioez baliatuz, inprimakiak betetzea. 



Gizaportaera bat indartzeko slogana sortzea. 

Jakiaren osagaiak izanik, errezeta instrukzioeran idaztea. 

Zerbait eginarazteko instrukziozko oharrak idaztea. 

Datuak emanik, instrukziozko gutuna egitea. 
Aginduzko zenbait testutan, debekatzen eta behartzen duten instruk 
zioak beren egiturari erreparatuz seinalatzea. 

«Beharrezko da», «behar da», «debekatua» ... eta antzeko aditzfor 
mek eskatzen duten nominalizazioen bidez instrukzioak formula 
tzea. 

Instrukziozko testuan, agindu zuzenak emateko erabiltzen diren in 
peratibozko forrnak analisatzea. 

Eskutitzak 

Agurtzeko formula desberdinak emanik, formaltasun/ezformaltasu 
naren arabera ordenatzea. 

Agurtzeko formula eta egoera desberdinak emanik, bata bestearekin 
lotzea. 

Eskutitzaren osagaiak bereiztea. 

Eskutitz bat aztertu ondoren, zein egoeratan egina dagoen azaltzea. 

Eskutitz bat aztertu oncloren, zein helbururekin egina dagoen azal 
tzea. 

Eskutitz bat aztertu oncloren, idazlearen eta irakurlearen arteko ha 
rremanmota edo maila azaltzea. 

Zenbait osagai falta duen eskutitza osatzea. 

Hainbat izkriburen artean kurrikuluma bereiztea. 

Eredua aurrean izanik, norberaren kurrikuluma idaztea. 

Hainbat izkriburen artean instantzia bereiztea. 

Instantzia baten osagaiak azpirnarratzea. 

Bigarren maila 
Elkarrizketa 

Ikusi eta entzundako antzerkiko pertsonaien ekintza eta jokabideak 
izendatzea, 

Bapateko solasaldiaren eta gai baten inguruan entzulego zabalaren 
tzat egindako elkarrizketaren arteko desberdintasunak (egitura, erre 
gistroa, ordena ... ) bereiztea. 
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Gai beraren inguruko bi elkarrizketa irakurri ondoren, berdinta 
sun/ezberdintasunak bereiziz alderatzea. 

lrakurritako elkarrizketa baten ideien lotura eta progresioa seinala 
tzea. 
Estilo zuzeneko eta zeharkako elkarrizketak bereiztea, bakoitzaren 
xehetasunez edo baliabide bereziez (ikurrak, pertsona gramatikala, 
perpausen egitura, ... ) jabetuz. 

Nobelako elkarrizketa batean kontestuko zenbait datu (momentua, 
lekua, pertsonaiak ... ) seinalatzea. 

Irakurritako elkarrizketa batean ematen diren erreferentziak eclo ko 
hesioformak analisatzea. 
Gizon edo emakume ospetsu bat elkarrizketatzeko galderak presta 
tzea. 
Estilo zuzeneko elkarrizketa bat zeharkako estiloan iclaztea. 

Zeharkako estiloan emandako elkarrizketa bat estilo zuzenean idaz 
tea. 
Kontestua aldatuz ( denbora, pertsonak ... ) elkarrizketa bat berregitea. 

Kontestu zehatza emanik, elkarrizketa osatzea. 

Bi Jagunen arteko solasean gertatu diren elipsiak izenclatzea. 

Elkarrizketa zeharka aclierazterako bide bezala, perpausa konpleti 
boak erabiltzea. 

Deskribapena 

Mapa edo grafiko bidez emandako deskripena ahoz adieraztea. 

Objektu bat ikusmira desberdinetatik (orokorccxehe, goiccbehe, 
ezkercceskuin ... ) ahoz deskribatzea. 

Jendaurrean norbait ahoz aurkeztea. 

Begien aurrean duen paisaia fisikoa ahoz cleskribatzea. 

Ahalik eta osagai gehienak izenclatuz, tresna baten funtzionarnendu 
rako xehetasunak ahoz ematea. 

Izendatutako objektua ahoz definitzea. 

Amestu edo imaginatu den Iekua ahoz deskribatzea. 

Deskribapenezko testuan oinarrizko gaia eta azpigaiak bereiztea. 

Konparazioz egindako deskribapenean, bi elementuak identifikatzea 
eta elkarrekiko erreferentzia seinalatzea. 



Deskripenak testu zabalago batean (ipuina, nobela, antzerkia ... ) duen 
funtzioa seinalatzea. 

Gertakizun (eguraldia, horoskopoa, igarkizunak ... ) eta gertatu diren 
fenomenoen deskribapenak bereiztea. 

Hiztegian aurkitu nahi dugun hitzak adiera bat baino gehiago badu, 
kontestuari dagokiona aukeratzea. 

lrudietan oinarrituz deskribapena idaztea. 

Nolabaiteko antza duten bi elementu hartuz, bata bestearekin konpa 
ratu eta idatziz deskribatzea. 

Norbere herriko gida turistikoa osatzea, herritarrei zuzendua. 

Kanpotarrei zuzendurik, norbere herriko gida turistikoa idaztea. 

Produktu bat egiteko prozesua idaztea. 

Norbere edo beste baten egoera pertsonalak (tristura, kezka, poza, 
zalantza ... ) idatziz deskribatzea. 

Deskribapenaren aurreko eta ondorengo narraziozatia emanik, kon 
taera horri dagokion deskribapena idaztea. 

Definitu nahi den objektuaren ezaugarriak aurkitu ondoren, erlati 
bozko perpausaren egitura ematea. 

Objektu bat deskribatzerakoan, honek beste batekin duen antza edo 
diferentzia adierazteko konparaziozko perpausez baliatzea. 

Narrazioa 

Pertsonaia baten biografia entzunik, pertsonaia bera identifikatzea. 

Entzundako erreportaiaren azaleko informazioa seinalatzea. 

Norberaren nondik norakoak besteei aurkeztea. 

Euskaraz irakurritako nobela bat besteei kontatzea. 
Gaurregun euskaraz egindako nobela baten hari nagusia ahoz adie 
raztea. 
Irakurritako ipuin baten egitura narratiboa (egoeraren planteamen 
dua, korapiloa, konponbidea eta ondorioak) identifikatzea. 

Euskal Herriko pertsonaia baten biografia irakurri ondoren, momen 
tu eragileenak azpimarratzea, 

Gertaera bati buruzko bi kontakizun alderatzea, mezuarekiko berdin 
tasun/ezberdintasunak bereiziz. 
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Narrazio batean pertsonaia nagusiek eta bigarren mailakoek betetzen 
duten funtzioa adicraztea. 

Euskal Herriko pertsonaia baten bizitzari buruzko datuak emanik, 
hamabost lerrotan biografia idaztea. 

Liburutegian informazioajasoz, gertakizun historiko baten berri ida 
tziz ematea. 

Egitura nanatiboaren arauak errespetatuz, zenbait pasarte falta duen 
ipuina osatzea. 

Oinarrizko datuak emanik, erreportaia bat idaztea. 

Notizia batetik abiatuz, hogeitamar lerrotako erreportaia bat idaztea. 

Kontestua aldatuz (denbora, lekua, pertsonaiak, mezuaren har 
tzailea, ... ), narrazio bat berregitea. 

Zenbait aditzforma (orainaldi/lehenaldi, gertaera puntual/ohituraz 
ko, gertatu/gertakizun, bukatu/ez bukatu) aspektuen arabera sailka 
tzea, 

Narrazioaren harian mintzagaia eta galdegaia bereiztea. 

Gaia aurretik buruturiko plan baten arabera (terna/rerna, min 
tzagai/galdegai) garatzea. 

Azalpena 

Entzunclako azalpenaren eskema burutzea. 

Gai espezialdu baten inguruan entzun eclo ikusitako azalpenaren ha 
ri nagusia jasotzea. 

Emanclako gai baten inguruan ahozko azalpena egitea. 

Azalpenaren osagai bakoitzak duen helburua aclieraztea. 

Entzulegoa (zenbat, zeintzu, adina ... ) kontuan hartuz, ahozko azal 
pena egitea. 

Komunikaziobalclintzak (lekua, clenbora, kanala, ... ) kontuan hartuz, 
ahozko azalpena egitea. 

Azalpenaren osagaiak bereiztea. 

Azalpena beste testu motekin konparatzea. 

Azalpena zertarako erabil daitekeen seinalatzea. 

Azalpen batean, garapenaren egitura logikoari, ordenari eta garran 
tziari erreparatuz, eskerna egitea. 



Eskemak, grafikoak edo taulak aurrean izanik, gai baten gainean 
txostena egitea. 

Bilera baten akta jasotzea. 

Mezuaren tankerari (informazio soila, eritzi edo ideia pertsonalak ... ) 
dagokion txostena burutzea. 

Entzulegoa, mezuaren tankera eta komunikaziobaldintzei errepara 
tuz, idatziz azalpena egitea. 

Azalpenetan hipotesiak formulatzerakoan, ahalezko forrnak erabil 
tzea. 

Inperatibozko aditzformetatik, azalpenetan gehien erabiltzen dire 
nak bereiztea. 

Azalpenari kohesioa em a ten dioten logikazko juntagailuen zerrenda 
txoa emanik, hau osatzea. 

Hipotesia arrazoi bidez agertu nahi denean, kausazko eta ondorioz 
ko perpausak erabiltzea. 

Argudioa 

ldeia baten inguruan emandako argudioetatik, ahoz eta arrazoiak 
ernanez, batzuk onartu eta besteak arbuiatzea. 

Norbere ideiak bestearen aurrean ahoz defendatzea. 

Entzundako mitinaren hari nagusia ematea. 

Iritzizko artikuluan ideiak arrazonamenduaren arabera ordenatzea. 

Berdintasunak/ezberdintasunak aipatuz, gai beraren inguruko zen 
bait artikuluren argudiozko egiturak konparatzea. 

Igorle eta hartzailearen arteko harreman sirnetriko/asimetrikoak 
kontuan hartuta, bi hartzaileri zuzenduriko argudioak alderatzea. 

Eskema emanik, i.rakurlegoa bere aide jartzeko iritziartikulua buru 
tzea. 

Gizaportaera bat ezarri nahi duen slogana abiapuntutzat harturik, 
portaera honen aldeko hiru arrazoi emanez, argudiozko testua idaz 
tea. 

Egunkarian hurbiletik bizi izan den gertaeraz emandako informa 
zioarekin ados ez egonik, norberaren ikuspegia arrazoituz eta bes 
tearena arbuiatuz, zuzendariari eskutitza idaztea. 

Eguneroko bizitzan erakunde publiko edo pribatuaren aldetik jasan 
den rnakurren baten aurrean, dagokionari argudiozko protesta ida 
tziz zuzentzea. 
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Argudioetan norbere iritzia azaltzerakoan (uste, izan eta antzeko adi 
tzekin), perpaus konpletiboak erabiltzea. 

Beste norbaiten tesiaren kontra, norberarena clefendatzeko kausazko 
perpausak eta adbertsatiboak erabiltzea. 

Bestearen tesiari puntu batzutan amore emateko kontzesioformak 
(perpaus kontzesiboak, adbertsatiboak, juntagailuak) erabiltzea. 

Argudiozko testuan kausazko eta ondoriozko juntagailuak kontes 
tuaren arabera erabiltzea. 

Instrukzioa 

Zenbait testu instrukziomailaren arabera (agindua, aholkua, erre 
gua ... ) sailkatzea. 

Iragarkietan mozorroturik dauden instrukzioak topatzea. 

Norbera partaide den erakundeko araudia irakurri ondoren, instruk 
zioa adierazten duten arauak azpimarratzea. 

Produkturen bat erostera bultzatzen duen iragarkia idaztea. 

Instrukzio garbia mozorroturik idaztea. 

Gizaportaera sustatzeko instrukzioa era desberdinetan (agindua, de 
bekua, aholkua, baldintza, eskaera, ... ) azaltzea. 

Lehiaketetarako (kirola, kultura, mus ... ) araudia osatzea. 

lnfonnazioa eskaintzen duen testua instrukziozko bihurtzea. 

Agindu zuzenak emateko inperatibozko formak erabiltzea. 

Instrukzio mozorrotua azaltzeko erabiltzen diren formak seinalatzea. 

Instrukzio mozorrotua idazteko baldintzazko eta beste zenbait for 
ma erabiltzea. 

Eskutitzak 

Zenbait datu emanik, eskutitza egitea. 
Egoera eta irakurlea kontuan hartuz, informazioa eskatuz, eskutitza 
egitea. 
Egoera eta irakurlea kontuan hartuz, informazioa emanez, eskutitza 
egitea. 
Pertsonaia baten biografian oinarrituz, pertsonaia horren kurrikulu 
ma idaztea, 

Lan bat eskuratzeko kurrikuluma iclaztea. 

Eskari bat ontzat eman dezan, agintariari instantzia idaztea. 

i I 
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Euskalduntzeko programa 





Euskararen irakaskuntza hasierahasieratik Euskara Gaitasun Agiria (EGA) 
programak eskatzen duen gaitasunmailaraino zedarritzen du honako pro 
grama honek, hamabi urratsetan zedarritu ere, urratsez urrats adieraziz 
bakoitzaren amaieran lortu beharreko trebetasunrnailak eta landu izan be 
harreko hizkuntz formak. 
Programa egoki ulertu eta erabiltzeko, kontuan izan behar dira, batetik, pro 
grama ez dela programazioa eta, bestetik, elkarrekin estu lotutako bi osa 
gaiz zehaztua dagoela. 

Programa da eta ez programazio 
Programa zabalagoa da eta orokorragoa, honako hau bezala. Programazioa, 
berriz, zehatzagoa eta xeheagoa, tokian tokiko behar, baliabide eta gainera 
ko baldintzapenei egokitua. 
Programa hau oinarritzat hartuz, euskaltegi bakoitzari dagokio bere progra 
mazioa egitea, nola helburuak finkatuz, hala erabiliko dituen baliabideak 
eta jarriko dituen ebaluazioprobak zehaztuz, euskaltegiaren berezitasunak 
eta ikasleen beharrak kontuan izanik. 

Elkarrekin estu lotutako bi osagaiz zehaztutako 
programa 
Elkarrekin estu lotutako bi osagai ditu programak: trebetasunmailak eta 
hizkuntz formak, 

Urratsez urratseko trebetasunmailek adierazten dute urrats bakoitza buru 
tzean zer egiteko gai izan behar duen ikasleak trebetasun bakoitzaren ar 
loan. Hizkuntz formek, berriz, ikasleak urrats bakoitzean zehar landu beha 
rreko hizkuntz edukien berri ematen dute. 
Baina ez dira elkarrekin zerikusirik ez duten osagaiak, elkarren zerbitzuan 
landuz elkarrekin garatu behar dutenak baizik, euskararen ikasprozesuan ze 
har. Beraz, ez Juke programa hau egoki ulertuko, bere programazioan 
hizkuntz trebetasunak aide batetik eta hizkuntz formak bestetik eratuko li 
tuzkeenak. 

Esan gabe doa urrats batean landutako hizkuntz formak ez direla urrats ho 
rretan erabat hustiratzen; horrexegatik, hain zuzen, urrats bakoitzean aurre 
koetan landutako hizkuntz formak berriro ere landu beharra eta azken lau 
urratsetan hizkuntz forma berririk ez azaltzea. 
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LEHENENGO URRATSA 

1. Trebetasunrnaila 

1.1. Mintzamenean 

Elementu lexikal isolatuak eta esaldi zingleak egiteko gai izatea. Nor 
beraren aurkezpenak, agurrak eta eskaerak egiteko gauza izatea, nahiz 
eta bere hizkuntz gaitasuna baliagarri paralinguistikoen bitartez indar 
tu beharrean aurkitu. 

1.2. Entzumenean 

Katea mintzatuko elementu batzuk atzematea. 
Esaldi bat edo beste ulertzeko gauza izatea, nahiz eta hizketan ari de 
nari errepika erazi. 

2. Hizkuntz formak 

2.1. lzen-sintagma 

Absolutu singular, plural eta mugagabea. 
Ergatibo singular, plural eta mugagabea. 
Inesibo singular, plural eta mugagabea. 
Genitibo edutezko singular, plural eta mugagabea. 

Adlatibo singular, plural eta mugagabea. 
Ablatibo singular, plural eta mugagabea. 
Soziatibo singular, plural eta mugagabea. 
Genitibo lekudenborazkoa singular, plural eta mugagabea. 
Partitiboa. 
Zenbakiak, orduak. 

Galdetzaileak: nola, nolakoa, nolako, nongoa, noiz, noizero, noiz 
tik, noiz arte, noizko. 

2.2. Aditza 

Tndikatiboko orainaldia: 
NOR: lzan, Egon, Joan, Etorri, lbili. 
NORKNORK: Ukan, Eduki. 

Oharra: Galdetzaileak, izenordeak, erakusleak eta «inor» indefinitua deklinabidc kasu guztic 
tan landuko dim. Mugagabea izen propioekin eta galdetzaileekin soilik landuko da. 
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Aditzlokuzioak: 

NOR: Bizi izan, Ari izan. 
NORNORK: Nahi izan, Balio izan, Behar izan. 

Aspektua: 

NOR/NORNORK: ezburutu puntukaria, burutua, ezburutua, ger 
takizuna. 

Agintera: 

NOR: Izan (zaitez, zaitezte), Joan (zoaz), Etorri (zatoz). 
NORNORK: Ukan (ezazu, itzazu, ezazue, itzazue). 

2.3. Sintaxia 

Galdegaia aditza ez denean. 
Baiezkoak. 
Ezezkoak. 
Galdezkoak. 
Kopulatiboak: eta, ere, ere bai, ere ez. 
Disjuntiboak: ala, edo. 
Adbertsatiboak: bainahala ere, bestela. 
Ondoriozkoak: ba, bada, beraz. 
Konpletiboak: t(z)eko. 
Helburuzkoak: t(z)era. 
Nominalizazioa: t(z)en. 

BIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-rnaila 

I.I. Mintzamenean 

Erraz identifikatu eta mugatzen diren beharrei erantzuteko gai izatea, 
nahiz eta oroimenerajo behar izan aurrez ondo ikasitako esaldiereduak 
berresateko eta bere berezko produkzioan ere zalantzak, errepikapenak, 
atzera egiteak eta hutsegite gramatikal, fonetiko eta fonologikoak uga 
riak izan. 

1.2. Entzumenean 

Norberaren, besteen eta gauzen deskribaketa ulertzeko gai izatea, na 
hiz eta hizketaldiaren garapen osoa ez jarraitu. 
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2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsekoak eta honako hauek: 

2.1. lzen-sintagma 

 Datibo singular, plural eta mugagabea. 
 Destinatibo singular, plural eta mugagabea. 

 Instrumental mugagabea. 
 Adlatibo singular, plural eta mugagabea (norengana). 

 Partikula: gabe. 

2.2. Aditza 

lndikatiboko orainaldia: 
NORNORK: Jakin. 
NORNORI. 
ZERNORINORK. 

Aditzlokuzioak: Ahal izan, Ezin izan. 

Aditzlokuzioen aspektua. 

Agintera: 
ZERNORINORK. 

Ahalezko orainaldia: 
NOR: Izan. 
NORNORK: Ukan. 

2 .3. Sintaxia 

Baldintza erreala: ba. 

Nominalizazioa: t(z)ea. 
Zergatikakoak: (e)lako, eta. 

Konpletiboa: (e)la. 
Helburuzkoa: t(z)eko. 
Zehargaldera: ( e )n. 
Inpertsonalak: NORNORK aditzetik NOR aditzera. 
Denborazkoak: (e)nean, eta gero, ondoren, baino lehen, aurretik, 

t(z)ean, arte, bezain laster, bitartean. 
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HIRUGARREN URRA TSA 

1. Trebetasun-maila 
1.1. M intzamenean 

Aurrez ezagunak dituen egoeretan beharrei erantzuteko gai izatea, 
sekuentzia gramatikalak osatuz, nahiz eta zalantza handiz hitz egin, 
errepikatuz eta zenbait hutsegite gramatikal, fonetiko eta fonologikore 
kin, eta mantso ahoskatu. 

1.2. Entzumenean 

Nahiz eta askotan gauzak alderantziz ulertu eta solaskidea gauza bera 
beste modu batean errepikatzera behartu, iragarki publiko eta elkarriz 
keta arrunten funtsa hartzeko gai izatea. 

1.3. Idazmenean 

Hizkuntz sormen minimoa eskatzen duen erredakziolanak (formula 
rioak eta oharrak) egiteko gai izatea, batez ere ezagutzen dituen mol 
deak helburu baterako zein besterako egokituz. 

1.4. lrakurmenean 

Prosazko testu gutxi egituratu eta sinplifikatu gabeetan gaia bereizteko 
gauza izatea. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak eta honako hauek: 

2 .1. Izen-sintagma 

Galdetzaileak: zeri buruz, zeri buruzko, noraino, norantz, norako. 

Gradumarkak: ago, egi, en. 

Neurriak. 

2 .2. Aditza 

Indikatiboko lehenaldia: 

NOR: Izan, Egon, lbili (zebilen, zebiltzan), Joan (zihoan, zihoa 
zen). 

NORKNORK: Ukan, Eduki. 

Aspektua. 
Aditzlokuzioen aspektua. 
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Indikatiboko orainaldia: 
NORNORK. 
NORNORK: Eraman, Ekarri, Esan (diot). 

2.3. Sintaxia 
Inpertsonalak: ZERNORINORK aditzetik NORNORI aditzera. 
Erlatiboa: erreferenteduna, erreferentedun deklinatua, erreferente ga 

bea, erreferente gabe deklinatua. 
Konparatiboak: baino ... ago, gutxiago, gehiago, bezala/bezalako. 

LAUGARREN URRATSA 
1. Trebetasunmaila 

1.1. Mintzamenean 
Zenbait hizkuntz funtzioren inguruan elkarrizketa aurrera eramateko 
gauza izatea, nahiz eta esaldi zinglez hitz egiteko joera izan eta bere 
mezua eskura dauzkan formetara egokitu beharra izan. 

1.2. Entzumenean 

Kontaketak edo narrazioak ulertzeko gai izatea, nahiz eta sarri eskatu 
behar izan solaskideari hitzak errepikatzeko edo esan duena beste era 
batera esateko. 
1.3. /dazmenean 
Gertaerak kontatuz testu jarraiak idazteko gai izatea. Testu luzeagoak 
idazteko ere gai izatea, aurkezpen bati jarraituz, gaia ezaguna clenean 
eta gauzak askotan errepikatzen clirenean, nahiz eta sintaxiaren aldetik 
zenbait huts egin. 
1.4. Irakurmenean 
Testu errazen esanahia hiztegietara jo gabe jasotzeko gauza izatea, na 
hiz eta fiabardurak ulertzeko behin eta berriz hiztegietara jo behar izan. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak eta honako hauek: 

2.1. Izen-sintagma 
 Absolutu mugagabea: indefinituak (eclozer, edonor, edozein). 

Ergatibo mugagabea: inclefinituak (edonork, eclozerk, eclozeinek). 
Datibo mugagabea: indefinituak (eclonori, edozeri, eclozeini). 

Genitibo ec!utezko mugagabea: indefinituak (eclonoren, eclozeren, 
eclozeinen). 
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 Soziatibo mugagabea: indefinituak (edonorekin, edozerekin, edozei 
nekin). 
Destinatibo mugababea: indefinituak (edonorentzat, edozerenrzat, 
edozeinentzat). 
Inesibo mugagabea: indefinituak (edonon). 

 Adlatibo mugagabea: indefinituak (edonora). 
Ablatibo mugagabea: indefinituak (edonondik). 

 Bizidunen deklinabidea: lnesibo singular, plural eta mugagabea. 
Adlatibo singular, plural eta mugagabea. 

2.2. Aditza 
lndikatiboko lehenaldia: 

NORNORK: Jakin, Eduki. 
NORNORI. 
ZERNORINORK. 

2.3. Sintaxia 
Nominalizazioa: t(z)ea. 
Konparatiboak: bezain, beste. 
Konpletiboa: (e)nik. 
Erlatiboa: tako/dako: erreferenteduna, erreferentedun deklinatua, 

erreferente gabea, erreferente gabe deklinatua. 
Kontzesiboa: nahiz eta. 
Erlatiboa: deklinatua osorik. 
Adbertsatiboak: baizik. 

Denborazkoak: (e)n bitartean, (e)n bakoitzean, (e)n guztietan, (e)n 
gehienetan. 

Moduzkoak: (e)n moduan, (e)n bezala. 

Zergatikakoak: bait, zeren (eta), zer dela ta, zer zela ta. 

BOSKARRENURRATSA 
1. Trebetasun-maila 

1 .1. Mintzamenean 

Gertaerak, biografikoak nahiz deskribapenezkoak, beren ordena krono 
logikoari jarraiki adierazteko gauza izatea, nahiz eta oraindik ere hu 
tsegite gramatikalak egin, batez ere esaldi luzeak osatzerakoan. 
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1.2. E11tzw11e11ea11 

Aneta handiajarriz, berari zuzenean esandakoa ulertzeko gai izatea eta, 
oro har, jatorrizko hiztunek estilo altu (ez kolokiala) samarrean eta gar 
bi ebakiz esaten dutena ulertzeko gauza izatea. (Oraindik ere errepikak 
eskatu beharrean aurkituko da, eta, hala ere, fiabardura batzukjasotzeko 
ez da gauza izango.) 

1.3. Idazmenean 

Gertaerak kontatuz testu jarraiak idazteko gai izatea eta baita, aurkez 
pen bati jarraituz, testu luzeagoak idazteko ere. (Sintaxiaren aldetik, hu 
tsegiteak izan ditzake eta oraindik ere hiztegia funtsezko tresna da.) 

1.4. Irakurmenean 

Testuetako informazioakjaso eta hariari zailtasun handirik gabe jarrai 
tzeko gauza izatea, nahiz eta bigarren aldiz irakurri behar izan testua, 
honek eztabaida konplexuren bat azaltzen duenean. (Hiztegirajo beha 
rra izango du, fiabardura garrantzizkoren bat ez ulertzeko arriskuan da 
goenean.) 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak eta honako hauek: 

2 .1. lzen-sintagma 

Prolatiboa. 
Mugagabea: absolutua, ergatiboa, datiboa, genitibo edutezkoa, sozia 

tiboa, destinatiboa, inesiboa, adlatiboa, ablatiboa, geniti 
bo lekudenborazkoa. 

Graduatzaileak: oso, aski, nahikoa, arras, arrunt, biziki, dexente, samar, 
erdi. 

Handigarriak: tzar, kote, 

Txikigarriak: txo. 
Aditzaren graduatzaileak: erabat, zeharo, bat ere. 

Atzizkiak*: tzaile, le, gile, garri. 
2.2. Aditza 

Indikatiboko Jehenaldia: 
NORNORK. 
NOR: Joan, Et01Ti, lbili. 
NORNORK: Ekarri, Eraman, Esan (zioen, zioten). 
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Indikatiboko baldintzazkoak: 
NOR. 
NORNORK. 
ZERNORINORK. 

2.3. Sintaxia 

Galdegaia aditza bera denean. 
Baita ere/ezta ere. 

Nominalizazioa: t(z)ea, t(z)eak, t(z)era behartu, 
t(z)eko prest, gogoa, beldurra, asmoa, 
t(z)eari. 

Denborazkoak: enetik, orduko, t(z)erakoan, takoan. 
Modudenborazkoak: (e)la, (e)larik. 

Adbertsatiboak: ordea, berriz, aldiz, ezik, ez ezik. 
Zergatikakoa: t(z)eagatik. 
Helburuzkoa: t(z)eatTen. 
Moduzkoa: (e)nez. 
Desideratiboak. 

Kontzesiboak: ba ... ere, ta ere, arren, agatik. 

SEIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
J .1. Mintzameuean 

Nahiz eta askotan hitzen bila ibili behar izan eta sintaxihutsak egin, ia 
gai edo egoera guztiei dagozkien informaziorik gehienak komunika 
tzeko gauza izatea, solaskidea nahasteko arrisku handirik gabe. 
1.2. Entzumenean 

Arreta handiajarriz, berari zuzenean esandakoa ulertzeko gai izatea eta, 
oro har, jatorrizko hiztunek estilo altu (ez kolokiala) samarrean eta gar 
bi ebakiz esaten dutena ulertzeko gauza izatea. (Oraindik ere errepikak 
eskatu beharrean aurkituko da, eta, hala ere, fiabardura batzuk jasotzeko 
ez da gauza izango. Bestalde, diskurtsoan esan gabe doazenak eta igor 
penbaldintzak oso garbiak ez direnean ulertzeko zailtasunak izan di 
tzake.) 
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J .3. Idazmenean 

Estilo deskriptiboan eta narratiboan idazteko gauza izatea, nahiz eta 
amahizkuntzako moldeen eraginaren pean egon. 

1.4. Irakurmenean 

Testuetako informazioakjaso eta hariari zailtasun handirik gabe jarrai 
tzeko gauza izatea, nahiz eta estiloaren zenbait moldek ihes egin. (Tes 
tuinguruak eta bigarren irakurketak bide emango dio jeneralean hitz be 
rrien esanahia ulertzeko.) 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak eta honako hauek: 

2.1. lzen sintagma 

Banatzaileak: na, naka, ko. 

Elkar. 
Elkarri. 
Elkarrekin. 

Elkarren ondoan, berri, zain. 
Indartzaileak: adberbioak, erakusleak, izenordeak. 

Bata bestea deklinaturik. 
Bihurkariak: bere burua, here buruari. 

Bere/berek i n/beretzat. 
Norentzako. 

Norekiko. 
Norenganako. 
Zeren aldeko, Zeren kontrako. 
Atzizkiak*: tasun, keria. 

2.2. Aditza 

lndikatiboko baldintzazkoa: 

NORNORI. 
Indikatiboko baldintzazko lehenaldia: 

NOR. 
NORNORK. 

32 

·, 



ZERNORINORK. 
NORNORI. 

Erazi. 

Ahalezko hipotetikoa: 

NOR. 
NORNORK. 

2.3. Sintaxia 

Galdegaia erakuslea eta aditzondoa denean. 

Galdegaia izenordea denean eta esaldi osoa denean. 

Jerundaliak: -z, t(z)en, ta/rik. 

Nominalizazioa: t(z)earen, t(z)ekotan. 

Denborazkoak: (e)nerako, (e)z geroztik. 

Denborabaldintzazkoa: (e)z gero. 

Banatzaileak: bai...bai, ez ... ez, bata ... bestea, batetik ... bestetik, zein, 
nahiz. 

Zergatikakoak: (e)la kausa, (e)la medio, (e)Ja bide, (e)nez gero. 

ZAZPIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
1.1. M intzamenean 

Ia gai edo egoera guztiei dagozkien informaziorik gehienak komunika 
tzeko gauza izatea, nahiz eta oraindik ere arrazonamenduak antolatzeko 
edo eztabaidan argudioak garatzeko zailtasunak izan. 

1.2. Entzumenean 

Ikasleak ikasitako gauzak ukitzen dituenean, eta nahiz eta hiztuna be 
rari ez zuzendu edo arreta osoosoa jarri ez dionean ere, jatorrizko hiz 
tunaren elkarrizketaren nondik-norakoak atzemateko gai izatea. 

1.2. ldazmenean 

Estilo deskriptiboan, narratiboan eta diskurtsiboan idazteko gauza iza 
tea, nahiz eta arnahizkuntzako moldeen eraginaren pean egon. (Dena 
den, oraindik ere adimenmaila altuago eskatzen duten idazlanak arna 
-hizkuntzan egin eta gero xedehizkuntzara itzultzeko joera azalduko 
du.) 
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I .4. Irakurmenean 

Ikaslearentzat interesgarri diren prosatestu errazak ulertzeko gauza 
izatea, nahiz eta gai arrotzen ingurukoak ulertzeko hiztegia erabili be 
har izan. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak eta ondorengoak, beti ere kontuan izanik honako 
hauek zortzigarren urratsekoak ere badirela. 

2 .1. Izen-sintagma 

Mugatu plural hurbila. 

Determinante mugagabeak: edozein, zenbait, hainbat... 

Honen, horren, oso, aski. 

Anaforikoak: berauek, beroriek ... Beraren erabilera. 

Besterik. 

Bakarrik. 

Ahalik eta ... en. 

Al bait. 

rako. 

rainoko. 

enetariko bat. 

X eta biok. 

Atzizkiak*: gaitz, gailu, ezin, aldi, erraz, te, ti, aro, tsu, oro, 
gabe, dun, tegi, tar, toki, zale, leku, ska, alde, txo, 
koi, kide, kor, garren, ki, ka, 

2.2. Aditza 

NOR sistema: 

 ahalezkoa, 
 agintera, 
 subjuntiboko orainaldia: nadin ... , 
 balebil, 
 balego, legoke ... 

NORNORK sistema: 

 ahalezko lehenaldia: nezakeen ... , 
 agintera, 
 indikatiboko baldintzazkoa: banindu ... , 
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 geroaldi hipotetikoa: nindukezu , 
 subjuntiboko orainaldia: dezadan . 

ZERNORINORK sistema: 
 agintera, 
 ahalezko orainalclia: cliezaioket... 

Ahal izan. 
Esan: nioen ... 

Deritzot . 
Dagokit . 

Diharclut . 
Datza . 
Dario . 

Dirau . 

Dama. 
Darabilt ... 
Eragin. 
Baneki ... 

2.3. Sintaxia 

Zenbat eta ago, hainbat eta ... ago. 
Orcluan eta ago. 

Mocluzkoak: (e)n neurrian, (e)n aldetik, (a)ren arabera. 
Beharrean, orclez. 
Ahala, ahalean. 
Omen (ei). 

Ote (ete). 

Antza, nonbait, agi clanean. 
Ohi. 
Adbertsatiboak: aitzitik, baino, ostera, haatik, hala eta guztiz ere. 

Ondoriozkoak: hain ... (e)la, ezen bait. 
(r)iko erlatibozkoa. 

(e)lakoan. 
(e)rako. 
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Zergatikakoak: zeren (eta) ... bait/(e)n 

Nominalizazioa: t(z)erik, t(z)ekotan egon, t(z)ekoa izan, t(z)etik, 
t(z)earekin, t(z)eraino, t(z)erainoko, t(z)eaz, 
t(z)eaz gain (honez gain), t(z)ekorik, t(z)ez gero. 

ZORTZIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
1.1. Mintzamenean 
Ahalegina eskatuko dion arren eta nahiz eta zenbaitetan solaskideari 
laguntza eskatu behar izan, jatorrizko hiztunekin eguneroko harreman 
normalak edukitzeko gauza izatea. 

1.2. Entz11111e11ean 

Ikasleak ikasitako gauzak ukitzen dituenean, eta nahiz eta hiztuna be 
rari ez zuzendu edo arreta osoosoa jarri ez dionean ere, jatorrizko hiz 
tunaren solasaldia ulertzeko gai izatea. (Dena den, jatorrizko hiztuna 
ren hizketa oso kolokialari jarraitzeko zailtasunak izango ditu.) 

1.3. ldazmenean 
Erredakziolanik arruntenak (oharrak, formularioak osatu, lagunari 
eskutitzak, kontaketa Iaburrak, deskribaketak, etab.) eraginkortasunez 
eta dibertsitatez burutzeko gauza izatea. (Dena den, oraindik ere adi 
menmaila altuagoa eskatzen duten idazlanak amahizkuntzan egin eta 
gero xedehizkuntzara itzultzeko joera azalduko du.) 

l .4. lrakurmenean 
Ikaslearentzat interesgarri diren prosatestuak ulertzeko gaitasuna iza 
tea, hiztegia gero eta gutxiago erabiliz: testurik errazenak asko ahale 
gindu gabe ulertuko ditu, nahiz eta gai arrotzen ingurukoak ulertzeko 
hiztegia erabili behar izan. 

2. Hizkuntz formak 
Ikus zazpigarren urratseko hizkuntz formei buruz esana. 

BED ERA TZIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
1.1. Mintzamenean 

Gai edo egoera guztiei dagozkien informazioak adierazteko nahikoa 
erraztasun izatea, nahiz eta arazo korapilotsuei heltzeko zailtasunik 
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izan, elkarrizketa jarraian esatera doana pentsatu behar izan eta bere 
ideiak hobeto adierazteko hauek egokitu edo birformulatu behar izan. 

1.2. Entzumenean 

Nahiz eta jatorrizko hiztunarentzat bezain erraz ez izan hizkuntzaren 
elementu berriak atzematea eta bapatean estiloa edo gaia aldatzea 
ulermenarentzat oztopo izan, solasaldia ulertzeko gai izatea, arreta ja 
rriz. (Dena den, elkarrizketari arreta osoosoa jartzen ez bazaio, hizke 
ra kolokialaren eraginez fiabardura batzuk galdu ohi ditu.) 

1.3. Idazmenean 

Erredakziolanik arruntenak eraginkortasunez, dibertsitatez eta arrazo 
namenduz garatuak burutzeko gauza izatea. 

1.4. Irakurmenean 

Ik:aslearentzat interesgarri diren testuak ulertzeko gaitasuna izatea. 
Hizkuntzaren esaera, lotura eta bihurgune asko atzernan eta ulertzeko 
gauza izatea eta gai arrotzen inguruko testuetan izan ezik, hiztegirik ez 
erabiltzea. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak. 

HAMARGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
I.]. Mintzamenean 

Hizkuntz egoera arruntetan erraz espresatzeko eta hiztegi normala 
erabiltzekb gaitasuna izatea, nahiz eta beste egoera batzuetan oraindik 
ere zalantzak izan eta batzuetan solaskicleek argibicleak eskatu. 

I .2. Entzumenean 
Nahiz eta zailtasunak izan elkarrizketa oso kolokialari jarraitzen, jato 
rrizko hiztunaren solasaldia ulertzeko gai izatea. 
1.3. Jdazmenean 

Nahiz eta oraindik ere hiztegiaren beharra izan eta jatorrizko hiztunek 
baino aski motelago iclatzi, erredakziolanak eraginkortasunez buru 
tzeko gai izatea. 
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1.4. lrakurmenean 

Nahiz eta irakurtzeko erritmoak eta erritrno hori testu eta gai desberdi 
nei egokitzeko malgutasunakjatorrizko hiztunengandik bereizi, testuak 
ulertzeko gaitasuna izatea. Hizkuntzaren esaera, lotura eta bihurgune 
asko atzeman eta ulertzeko gauza izatea eta gai arrotzen inguruko tes 
tuetan izan ezik, hiztegirik ez erabiltzea. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak. 

HAMAIKAGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
I. I. Mintzamenean 

Ideiak hainbat hizkuntz formatan adierazteko, alderdi bat edo beste 
azpimarratzeko, zalantzaren bat kentzeko eta abarretako gaitasuna iza 
tea. Xedehizkuntzan eragozpenik gabe komunikatzeko gauza izatea. 
(Dena den, gutxitan bada ere, errore gramatikalak egin ohi ditu.) 

1.2. E11tz11111e11ea11 

Oraindik zail egiten bazaio ere elkarrizketa oso kolokialari jarraitzea, 
jatorrizko hiztunaren solasaldia ulertzeko gai izatea. 

I .3. Idazmenean 

Hiztegi zabalaren eta arau gramatikalen jabe izanik, bere estiloa egoe 
ra eta mailei egokitzeko gauza izatea. 

1.4. Irakurmenean 

Nahiz eta irakurtzeko erritmoak eta erritmo hori testu eta gai desberdi 
nei egokitzeko malgutasunakjatorrizko hiztunengandik bereizi, testuak 
ulertzeko gaitasun osoa izatea. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak. 
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HAMABIGARREN URRATSA 

1. Trebetasun-maila 
I .I. Mintzamenean 

Kultur maila orokorreko egoera eta gaietan zuzentasunez, egokitasu 
nez, aberastasunez komunikatzeko gai izatea. 
1.2. Entzumenean 

Berak hainbateko instrukziomaila dutenjatorrizko hiztunek normalean 
ulertzen dutena ulertzeko gauza izatea. 

1 .3. 1 dazmenean 

Kultur maila orokorreko gaiez, zuzentasunez eta egokitasunez idazte 
ko gauza izatea. 
1.4. lrakurmenean 

Kultur maila orokorreko testuak eragozpenik gabe irakurtzeko gai iza 
tea. 

2. Hizkuntz formak 
Aurreko urratsetakoak. 

(*) Honako atzizki hauck programan orain arte azaldu ez izanak ez du esan nahi lehenago era 
biliko ez direnik, izango bait du ikasleak lexikoa lantzean atzizkiak ere bereganatzeko aukera 
rik. Honela ulertu behar <la programaren urrats honetan ematea: orain dela atzizki hauck atzizki 
bezala eta sistematikoki lantzeko garaia. 
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