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Jendaurreko ahozko jarduerak hiru atal nagusi bereizi ohi ditu: azalpen egituratua, errezitazioa-
irakurketa ozena eta ideia bati loturiko jarduera askea. Aitzitik, ezin ahaztu hiru atalok pizturik 
mantentzen dituen motor bizia: kontatzearen xarma, transmititzen ari garen emozioa. Hain justu, 
motor horixe piztuko dugu guk, ahozko jarduera ororen  bizigarri modura. 
 
 

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 orokorrak 

 
1 Ahozko jarduera pizteko bideak martxan jartzea.  
 
2 Hitzen esanahiaz jabetu ahala, esanahion izaera luzatzeko tresnak ezagutaraztea.  
 
3 Partaideen artean emozio, estetika eta zentzuen bidezko giroa bultzatzea euskaraz. 
 
 

Helburu operatiboak 

 

1 Ahozko jardueraren garrantziaz jabetzea. 
 
2 Ahozko jarduera ororen oinarriak finkatzea. 
 
3 Ahozko komunikazioaren oinarrizko elementuak martxan jartzen ikastea. 
 
4 Barne-irudiak mapa modura eratzen ikastea, bat-bateko jarduerari laguntzeko tresna gisa. 
  
5 Hitzen eta isilunen arteko tempo gordea kodifikatzen ikastea, kalitatezko errezitaldi nahiz 
irakurketa ozenetarako baliabide modura.  
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6 Esanen izanak bereizten ikastea, testu bateko ahotsak, ikuspegiak eta erregistroak 
nabarmentzeko. 
 
7 Ikasitakoa norberaren galbahetik iragaztea, jasotako informazioa ezagutza bihurtzeko. 
 
 
Egitaraua 

 

 

Edukiak 

 

 

Orduak 

0. ZERTARAKO kontatu, irakurri, adierazi, esan? 
Hitzak elikagai. 

Lehenengo eguna 

09:00 – 09:15 

1 ETXEA EGIN, gunea sortu. Besteak eta ni. 

 

Lehenengo eguna 

09:15 – 11:00 

2 LOKARRI EZKUTUAK ERATU. Begiradak eta isiluneak. Non nago ni 
eta nola? Non daude besteak eta nola? 

Lehenengo eguna 

11:30 – 13:30 

3 BAT-BATEKO BARNE-IRUDIAK BILATU. Zer kontatu. Bideak eta 
helmugak. Mapak. 

Bigarren eguna 

09:00 – 11:00 

4 ESATEN DENA ETA ESATEN EZ DENA ANTOLATU. Hitzen tempo 
gordea. Hotsen oihartzuna. Kodeak. 

 

Bigarren eguna 

11:30 – 13:30 

5 IKUSPEGIAK ETA ERREGISTROAK BEREIZI. Ahotsa, eskuak, 
begiak eta objektuak hitzen jantzi, euskarri, gordeleku eta luzagarri.  

 

Hirugarren eguna 

09:00 – 11:00 

6 LOTU, JOSI ETA INTEGRATU. Hirugarren eguna 

11:30 – 13:30 

 

 
Metodologia 

 
Ekina izango da motor eta gidari. Praktikatik teoriara salto egingo dugu, egiteari utzi gabe. Ekinak 
irekitzen dizkigun aukera berriei adi arituko gara. 
 
 
Ebaluazioa 
 

Tailer baten lema “ekinez ikastea da”. Dinamika aktiboa eskatzen du. Gidaritza aktiboa eta 
partaidetza aktiboa. Irakaslea edo gidaria ikasle-partaideen jarrera aktiboaz baliatuko da, unean 
uneko ariketa edo proposamenari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Beraz, partaideak 
dinamikan sartzeko prest egon daitezela eskatuko da; ekimenean murgildu eta disfrutatzeko prest 
egotea. Beste guztia, nire kontu.  
 
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 
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moduan izango da. Ikasketari bakoitzaren abiapuntua ezagutzeko, ebaluazio-ariketa batekin 
emango zaio hasiera ikastaroari.  
 
. 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. 
  
. Helburu operatiboak lortu diren baloratzeko, ikasle bakoitzak ondoren zehaztuko den/diren 
ataza(k) egin beharko d(it)u.  
 
 
 
Helburu operatiboak 
 

 
Atazak 
 

 
Ahozko jardueraren garrantziaz jabetzea. 

 
ZERO. Zertarako kontatu, irakurri, adierazi, 
esan? Hitzak elikagai. 
Tailerreko dinaminaz jabetu eta 
ahozkotasunaren xarma pizten ahaleginduko 
gara. 
 

Ahozko jarduera ororen oinarriak finkatzea. 

 

ETXEA EGIN, gunea sortu. Besteak eta ni. 
 
Ahozko jarduera ororen oinarria finkatzen 
ikasiko dugu: gune eszenikoa sortzen. 
 
Gune hori sortzeko elementuak finkatuko 
ditugu: besteak eta norbera.  
 
Elementu horiek martxan jartzeko bitartekoak 
zeintzuk diren jabetuko gara: hitzak, zentzuak, 
emozioak eta irudimena.  
 

Ahozko komunikazioaren oinarrizko 
elementuak martxan jartzen ikastea. 

 

LOKARRI EZKUTUAK ERATU. Begiradak eta 
isiluneak. Non nago ni eta nola? Non daude 
besteak eta nola? 
 
Norbera besteekin eta besteak norberarekin 
konektatzeko lokarri ezkutuak zeintzuk diren 
ohartu ondoren, praktikara eramango ditugu. 
 
Begirada esanguratsuak eta isilune beteak 
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sortzen saiatuko gara, ahaztu gabe non 
gauden, nola, norekin eta zertarako. 
 

Barne-irudiak mapa modura eratzen ikastea, 
bat-bateko jarduerari laguntzeko tresna gisa. 

BAT-BATEKO BARNE-IRUDIAK BILATU.  

Zer kontatu. Bideak eta helmugak. Mapak. 
 
Kontakizuna modu esanguratsuan buruan 
gordetzen ikasiko dugu, barne-irudien bidez. 
 
Ezkutuko euskarri modura nahiz arreta 
erakartzeko gida lez erabiltzeko mapak eratuko 
ditugu. 
 

Hitzen eta isilunen arteko tempo gordea 
kodifikatzen ikastea, kalitatezko errezitaldi 
nahiz irakurketa ozenetarako baliabide modura.  
 

ESATEN DENA ETA ESATEN EZ DENA 

ANTOLATU.  Hitzen tempo gordea. Hotsen 
oihartzuna. Kodeak. 
 
Esanen ostean arakatzen ikasiko dugu eta 
testuen arnasa antolatzen, kodeen bidez. 
 

Esanen izanak bereizten ikastea, testu bateko 
ahotsak, ikuspegiak eta erregistroak 
nabarmentzeko. 

IKUSPEGIAK ETA ERREGISTROAK 

BEREIZI. Ahotsa, eskuak, begiak eta 
objektuak hitzen jantzi, euskarri, gordeleku eta 
luzagarri.  
 
Ahozko jarduerari musika eta kolorea eransten 
ikasiko dugu, ahotsak, ikuspegiak eta 
erregistroak bereiziz eta nabarmenduz. 
 

Ikasitakoa norberaren galbahetik iragaztea, 
jasotako informazioa ezagutza bihurtzeko. 

LOTU, JOSI ETA INTEGRATU. Olerki bana 
erakutsiko dute besteen aurrean, hiru egunetan 
ikasitakoa aplikatuz. 
 

 
 

 
Bibliografia - Oinarrizkoa 
 

Tailerretako materiala ekinez sortzen joan naiz. Ez dut metodo edota gida zehatzik jarraitu: 
behaketa, ekina, hausnarketa eta moldaketa izan ditut lan-tresna. Azpian agertzen diren liburuak 
lagungarri gerta daitezke, bai; baina, ahaztu gabe, ahozko baliabideak lantzeko tailer baten 
funtsa zera dela, ideia horiei tira egin eta ahozko hitzari helduz jokatzen hastea, ahalik eta 
moldaera eta erregistro gehien frogatuz: ozenki irakurri, kontatu, kantatu, errezitatu, 
komunikatu, transmititu, sortu, asmatu, eraldatu, mintzatu, ekin. 
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