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Ahozko ekintza komunikatiboak oinarri, sekuentzia didaktiko bat sortu eta aztertzea   

 
 

Agurne Aizpitarte– HABE. Gasteiz.  
Natxo Guillen– HABE. Bilbo.   

 
 

Konplexua da oso ahozko komunikagaitasuna garatzeko prozesua. Horregatik, irakaslearen 

eginkizun nagusietariko bat da ikasleari laguntzea arrakastaz komunikatzeko bidean. Ikasleak —

hizkuntza-erabiltzaileak— helburua lortuko badu, egokia behar du izan mintzamenaren 
planteamendu didaktikoak. Hori du xede, hain zuzen, ikastaroak. 

 
 

 

Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK) 
 

Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 
pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.  

 
 

Helburuak 

 
1 Ahozkoaren irakaskuntzarako metodologia berraztertzea ekintzara bideratutako 

ikuspegiaren haritik. 

2 Ikasgelatik eta ikasgelarako informazio eta irakaspen esanguratsuak ateratzea. 
 

Edukiak 
 

1 Ekintza komunikatiboen ezaugarriak, sd-en abiapuntu eta ardatz.  
2 Sekuentzia didaktikoen ezaugarriak eta diseinua. 

3 Sekuentzia didaktiko baten azterketa eta ebaluazioa  

4 SD-a ikasgelan; esperientzian oinarritutako ondorio didaktikoak. 
 

Jarduerak 
 

1. jarduera: Ekintza komunikatiboaren definizioa osatzea. 
2. jarduera: Ahozkoa lantzeko sekuentzia didaktikoaren eredu bat aztertzea. 

3. jarduera: Ahozko ekintza komunikatibo bat oinarri, sekuentzia didaktikoa prestatzea. 

4. jarduera: Sekuentzia didaktikoa aztertzeko, tresna kualitatiboak erabiltzea. 
5. jarduera: Sekuentzia didaktikoa ikasgelan gauzatzea. 

6. jarduera: Ikasgelako esperientziatik ondorio didaktikoak ateratzea. 
 

Azkenik, egin den hausnarketa-zikloaren gaineko balorazioa. 
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Metodologia 
 

Mintegia bideratzeko, alde teorikoa eta praktikoa uztartzea izango dugu lan-tresna nagusia. Izan 

ere, hobekuntzarako neurriak hartzeko, lagungarria baita oso didaktikaren arloan mintzamenaren 
lanketari buruz dauden iritzi nagusiak ezagutzea eta ikasgela barruan zer gertatzen den ikustea, 

baita ondorioak ateratzea ere.  
 

 

Ebaluazioa 

 
Ikasleek prozesua hasten duten egunetik amaitzen duten arte ebaluazio etengabea eta 

jarraitua eginez neurtzen da ikasitakoa zenbateraino lortu den. Horrela, hezitzailea heziketa-

ekintza osoan ikasleek burutu duten prozesua ezagutzeko, aurreikusteko eta egiaztatzeko 
moduan da.  

 
. 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. 

 
 

 


