HABE ikastaroak

1209 – Testu zuzenetik harago: egokitasunerako estrategiak
Patxi Petrirena Altzuguren – Elhuyar

Ikastaro hau euskara-irakasleei zuzenduta dago, eta Euskaltzaindiaren arau gramatikalak betetzetik
harago, edozein ekintza komunikatibotan hizkuntza kalitatez erabiltzeko gaitasun estrategikoa
landuko da: hitz-ordena, testu-antolatzaileak, lexikoa, puntuazioa…

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.

Helburu orokorra
Testuen egokitasunaren alderdi nagusiak lantzea, modu teoriko-praktikoan (idatz-ariketak egingo
eta aztertuko dira).
Helburu operatiboak
Hitz-ordenaren, puntuazioaren, diskurtso-markatzaileen eta testu-erreferentzien inguruko gaur
egungo ikuspegi orokorra ezagutzea. Norberaren testuak hobetzeko baliabideak lantzea. Besteren
testuak zuzentzeko eta hobetzeko irizpideak lantzea.
Edukiak
1.
2.
3.
4.

Hitz-ordena komunikatiboa: egungo ikuspegi bat eta testuetako adibideak.
Puntuazioaren gaineko ikuspegi orokorra eta gomendio zehatzak, testuetako adibideen argitan.
Diskurtso-markatzaileak. Erabilera estrategikoa, lagin bat eta testuetako erabileraren iruzkinak.
Erreferentzia anaforiko eta lexikoak: erakusleak, izenordeak, ordezpena…
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Metodologia
Ikasleek aurrez idatzitako testuez baliatuz (zuzentze-ariketa bat ere egingo da), aurrez aurreko
saioetan azalpen teorikoak emango dira eta adibideak iruzkinduko. Horrez gain, Moodle bidez,
galdetegi bidezko ariketa batzuk egingo dira, eta foroan zenbait informazio osagarri, adibideiruzkinak eta zalantzak landuko dira.
Ebaluazioa
Jarduerak proposatutako helburuen lorpenari buruzko iritziaren arabera baloratuko dira. Honela
emango dira balorazioak:






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



proposatutako jarduerak egitea eta horretan gutxienez C kalifikazioa lortzea; foroko partehartzea balioetsiko da.
asistentzia % 80koa baino handiagoa izatea
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