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Egilearen eskutik 

Primeran! B2: 

jardun biko eredua ikasmaterialetan 
 

Dagoeneko erabilgarri dugu Primeran! B2 ikasmateriala. Joera didaktiko gaurkotuenei hel-

duta, teknologiak eskaintzen dituen baliabideak uztartu zaizkio euskarri fisikoari, jardun 

biko ereduan erabiltzeko ikasmaterial aitzindaria osatzeko.  

Artikulugileek argitalpenaren ikuspegi zabala eskaini digute. HEOCaren mailakatze-eske-

man kokatuta, egitasmoa gidatu duten irizpide metodologiko nagusiak azaldu ondoren, 

ikasmaterialak erabiltzaileari proposatu dizkion baliabideak aurkeztu dituzte: Ikaslearen li-

burua eta hura elikatzeko ezinbesteko ikus-entzunezko materialak eta jarraibideak. Era 

berean, Primeran! B2 erabiltzeko argibideak eman dituzte. Ikastunitateen egitura didaktikoa 

argitu dute, eta jardun biko ikasteredua nola uztartzen zaion metodoari azaldu dute. 

 

Gako-hitzak 

B2, curriculuma, gela iraulia, HEOC, ikasmaterialak, jardun bikoa, Primeran! 

 

1. SARRERA 
1.1 PROIEKTUAREN ZERGATIA 
Urteak dira HABEk Primeran! ikasmaterial-saila argitaratzeari ekin zionetik. A1etik abi-
atuta, mailaz maila garatu da egitasmo bana. Unean uneko joera metodologikoak beteta, 
ikasprozesuaren zati handia egiteko moduan dago euskara-ikaslea. Hala ere, marka 
ezaugarri bera partekatu arren ―baita sorkuntza didaktikoaren ardura, gehienetan―, 
proiektu erabat independenteak dira bata bestetik. Beraz, jarraian aurkeztuko den ikas-
materialak baditu berezitasunak. 
 
Izan ere, aurrekoekin bat egiten du proiektu honek, Helduen Euskalduntzearen Oina-
rrizko Curriculumak (HEOC) ―eta, lehenago, 1999ko Helduen Euskalduntzearen Oina-
rrizko Kurrikuluak― zedarritzen duen joko-zelaiari dagokionez. Primeran! B2, horrez 
gain, jardun biko ereduan erabiltzeko diseinatuta dago, eta, beraz, ikasleen premiak ase-
tzeko, baliabide metodologiko aurreratuenen bidez.  
 
Artikulugileok sorkuntza didaktikoaren arduradunak gara, baina tamaina honetako lana 
ez zatekeen egingarri taldea zabalagoa izan ez balitz. Hiru erakundetako hainbat kide 
aritu gara elkarlanean bi urtez: HABEren Metodologia eta Edukien arloko lan-taldea, 
proiektuaren diseinuan eta zuzendaritzan; AEKren Didaktika Zerbitzuko kideak, koor-
dinazioan, sorkuntzan eta aholkularitza didaktikoan, hizkuntza-zuzenketan eta Moodle 
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ikastaroaren diseinuan; eta Elkar-eko argitalpen-taldea, Ikaslearen liburuaren eta Ira-
kaslearen gidaliburuaren argitalpen-lanetan eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean. Biho-
akie lerro hauetatik aitortza eta eskertza egindako lanagatik. 
 
Esan bezala, irakasleek ikasmateriala ikusgai dutela, haren deskripzioa egin nahi izan 
dugu, zer aurkituko duten eta nola antolatuta dagoen azaltzeko, eta uler dezaten sor-
tzaileok nola aurreikusi dugun erabiltzea. 
 

2. EZAUGARRI OROKORRAK 
Primeran! B2k mailako gaitasun komunikatiboa lortzeko ikasibilbide egituratua eskai-
niko dio euskara-ikasleari, ikastaldean irakaslearen gidaritzapean gauzatuko duena. Ho-
rretarako, aukera tematiko zabala, jarduera eraginkorrak eta euskal kulturaren adieraz-
garri diren testu eredugarriak eta egoera komunikatibo ugari aurkeztu dira. 
 
Honela deskribatzen du HEOCak B2 maila duen hiztunaren gaitasuna (26. or.): 

“Gai da gai orokor nahiz abstraktuei buruz aurrez aurre duen solaskideen zein komuni-
kabideetako esatarien testu gehienak ulertzeko, eta ongi bereiziko ditu ideia nagusiak 
eta bigarren mailakoak. Gai da lagun eta lankideekin, baita jatorrizko hiztunekin ere, 
ohiko elkarreraginean jariotasunez aritzeko, besteak jakinaren gainean jarriz, iritzia es-
katuz, bere ikuspegia defendatuz, etab. Ohiko gai eta egoera ezagunetan adierazpen ar-
giak egingo ditu. Bere lan-esparruko hainbat gairi buruzko deskribapenak eta azalpenak 
ere emango ditu alderdi esanguratsuak eta xehetasunak bereiziz, eta bere iritzia ere era-
ginkortasunez emango du”. 

 
Deskribapen horretatik ondorioztatzen da maila horretako hiztunak bizitza arrunteko 
edozein eginkizun egiteko gai direla arrakasta nahikoaz: bizitzako ohiko hartu-emanak 
testuinguru ezagunetan, hedabideak erosotasunez erabili, baita ezagun dituzten erabi-
lera-esparruetan —lan-mundua, herri-elkarteak...— B1 mailan baino sakontasun han-
diagorekin hizkuntza erabiltzeko. 
 
Horretarako, HEOCak 350 ikastordu aurreikusten ditu, baldin eta B1 mailatik abiatu 
bada ikaslea. 
 
1. irudia. Helduen euskalduntzearen mailak. (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 24. or.) 

 

 
 
Primeran! B2k 200 ordutarako langaiak eskaintzen ditu, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo 
gauzatzeko. Bi liburutan banatuta, B2.1 eta B2.2, ikasleak 20 ikastunitate dauzka mailari 
ezarritako helburuak betetzeko. Beraz, irakasleak badu ibilbide horren hezurdura era-
tzeko baliabiderik, baina osatu egin beharko du bestelako ekarpenekin, besteak beste 
mailako edukiak sakontzeko baliabide osagarriekin edota ikasleen premiak asetzeko 
jarduerekin. 
 
Gauza jakina da ikasle bakoitzak bere ezaugarriak, baita maila ere, dituela. Material-
sortzaileak curriculumari egin behar dio kasu xede duen ikastaldea identifikatzeko; 
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dokumentuak berak dioen moduan, ikasmaterialak curriculumaren zabalkunde-
elementuak dira eta hark ezarritako irizpideetara eta ikastaldera egokituko dira (71. 
or.). Beraz, honako hauek dira HEOCetik edan duen ikasmaterial honen ezaugarri 
nagusiak: 

 Ekintzara bideratutako ikaskuntza: ekintza komunikatiboa da helburua eta 
bidea. Jasotze- eta sortze-jarduera guztiak helburu jakin bati begira proposatu 
dira. 

 Taldekideen arteko elkarreragina sustatu da hizkuntza-komunitatea eratzeko 
eta ikerketa-lan kooperatiboa bultzatzeko. 

 Askotariko testu eta egoera komunikatibo interesgarri eta erakargarriak 
eskaini zaizkio ikasleari.  

 Helburu diren ekintzak gauzatzeko erabilgarri diren neurrian aukeratu dira 
edukiak. 

 Bide induktiboa hobetsi da edukiak lantzeko: erabilera-ereduak oinarri, 
aurkikuntza- eta ikerketa-lanak bideratu dira. 

 Kultur erreferentzia ezagunak proposatu dira, haietatik abiatuta euskararen 
mundura hurbiltzeko. 

 
Gaur eguneko ikaslearen tipologiari egokien erantzuteko, Primeran! B2 jardun biko ere-
dua erabiltzeko proposamena da. Horrela, ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko esparruak 
konbinatu dira. 
 
Marko orokor horren baitan, Primeran! B2 metodo malgua da. Irakasleari eta ikasleei 
dagokie nork bere ezaugarrietara eta egoera soziolinguistikora egokitzea. 
 

3. EUSKARRIAK 
Edozein ikasmaterialek hainbat baliabideren premia du, proposatzen diren eginkizunak 
arrakastaz gauzatu ahal izateko. Primeran! B2k hauek eskaintzen ditu: ikaslearentzako 
instrukzioa, irakaslearentzakoa, ikus-entzunezko baliabideak eta Moodle ikastaroa.  
 
Formatu fisikoan dago Ikaslearen liburua; gainontzekoak www.primeranb2.ikasbil.eus 
web-atarian daude eskura. 
 

3.1. IKASLEAREN LIBURUA 
Argitalpen honek duen euskarri fisiko bakarra da, bitan banatuta: B2.1 eta B2.2. Bertan 
aurkituko ditu ikasleak bere lanerako beharko dituen jarduerak, testuak, jarraibideak 
eta abar, baita beste baliabideetarako loturak ere, erraz atzitzeko moduan QR kodeen 
bidez. 
 
Sarreran, egitasmoaren ezaugarri nagusiak azaldu zaizkio ikasleari: aurkezpena, nola 
gauzatu den jardun biko eredua, liburuak dituen atalak… Ikonografiaren berri eman 
zaio, diseinu bakoitzak zein esanahi duen azaldu zaio, baita liburuarekin batera datozen 
baliabideak non aurki ditzakeen ere. 
 
Horiekin batera, ikastunitateen mapa ere badago. Mapa horretan, ikasleak proposatuko 
diren langaien argazkia aurkituko du, hainbat arlotan: gaiak, helburuak, edukiak, ekin-
tza komunikatiboak, testu-generoak eta kultur erreferentziak. Mapatik bertatik an-
tzemango dio ikasleak jardun biko ereduari, kolore urdinez nabarmenduta ikusiko ditu-
eta ikasgelatik kanpo gauzatu beharreko bakarkako eta taldeko ekintzak. 
 
Jarraian, hamar ikastunitate izango ditu liburu bakoitzean, 100 bat ordutarako lana pro-
posatuko diotenak. Unitate horien ordena ekintzen eta edukien zailtasunaren arabera 
erabaki da. Hala ere, jakina da ekintza komunikatiboa gauzatzeko hainbat modu dau-
dela; irakasleak kudeatu beharko du zein kalitate-maila eskatu ekintza bakoitzari. Edo-

http://www.primeranb2.ikasbil.eus/
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nola, ikastunitateak independenteak dira bata bestetik eta ez dute elkarren arteko men-
dekotasunik; horrek esan nahi du ez dela ezinbesteko proposatutako ordenari itsu-it-
suan eustea. 
 
Liburuaren amaieran, hainbat eranskin aurkituko ditu ikasleak: 

 Ikus-entzunezkoen transkripzioak: ikasleak ikasgelatik kanpo —bakarka zein 
taldean— erabiliko dituen ahozko testuen transkripzioak ditu, lagungarri 
izango baititu bere eginbeharrean. 

 Erantzun-orriak: ikasmaterialean aurkituko dituen jarduera guzti-guztien 
erantzunak, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egitekoenak. Erantzun itxia duten 
ariketen ebazpenak daude; zenbait kasutan, ordea, adibidezko erantzun-orria 
eskaini zaie, jarduera ondo egiteko hainbat modu egon arren, lantzen ari den 
testuinguruan erabilgarri diren baliabideak aintzat hartuta. Beste jardueren 
feedbacka jasotzeko, irakaslearekin jarri beharko du harremanetan edo unez 
une zehaztu diren erak erabiliko ditu. 

 Edukien aurkibide zehatza: ikasleak liburuan landu diren edukien zerrenda 
dauka, alfabetikoki ordenatuta. Bilaketa errazteko, bi sarrera dituzte: eduki-
aren kategoriari, eta edukiaren gauzapenei —aztertu direnak, behinik behin— 
dagozkiena; hau da, bezainbat partikulak hitz horri dagokion sarrera du, baina 
baita beste bat ere, kopuru-berdintasuna adierazteko erabiltzen ditugun balia-
bideei dagokiena (ikus 2. irudia). 

 
2. irudia. Primeran B2.2. Ikaslearen liburua (227-228. or.) 

 

 
 
 

3.2. IRAKASLEAREN GIDALIBURUA 
Argitalpen honen balio erantsietako bat da Irakaslearen gidaliburuaren diseinua. Izan 
ere, ikaslearen langaiak eta irakasleari gomendatu zaion instrukzioa elkarren ondoan 
ikustea ahalbidetzen du; horrela, irakasleak nahikoa izango du bere alea, ikastaldeko 
lana antolatzeko. Horrez gain, liburua euskarri digitalean argitaratu izanak ere prakti-
koago eta erosoago egiten du haren erabilera, irakasleak edozein gailutatik izango du-
eta sarbidea.  
 
Gidaliburu horrek ere sarreran ditu egitasmoaren ezaugarri nagusiak eta ikasmateriala 
erabiltzeko aholku aipagarriak, kontuan hartuta hartzailea irakaslea dela. 
 
Edozein ikasmaterialetan bezala, proposatu diren langaiak erabiltzeko gida-lerroak ditu 
irakasleak, malgutasunez erabil ditzakeenak, ikastaldearen testuinguruaren arabera. 
Beraz, prozedurak material-sortzaileek egingo luketenaren lagina baino ez dira, eta ez 
ibilbide hertsiak. 
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Irakaslearentzako informazio guztia Ikaslearen Liburuko orrien argazkietan aurkeztu 
da, irakasleak une oro jakin dezan zeri dagokion instrukzioa. Ikastunitatearen hasieran, 
gaia zer ikuspegitatik jorratu den izango du irakurgai (3. irudia).  
 
3. irudia. Primeran! B2.2. Irakaslearen gidaliburua (22. or.) 

 

 
 

 
Horren ondoren, jarduera bakoitzak bere prozedura-txartela izango du. Jarraibide ho-
riek izenburu bat dute, ikaslearen une horretako eginkizun nagusia laburbiltzen duena. 
Txartelean, jarduera bideratzeko proposamenak daude, egitekoa testuinguratzeko, lo-
turak eraikitzeko…; zenbaitetan, baita harira etor daitezkeen beste lanketa-iradokizu-
nak ere. (4. irudia) Edonola, irakasleak jakingo du ondoen nola erabili materiala. 
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4. irudia. Primeran! B2.2. Irakaslearen gidaliburua (27. or.) 

 

 
 
Bestalde, nabarmendu egin dira ikasgelatik kanpo egin beharreko jardueren instrukzi-
oak, kolore ezberdinez eta etxetxo bat ezaugarri dutela, irakasleak kontuan har dezan 
jardueraren aurkezpena idatziz —edo bestelako bide telematikoz; hori ikastaldeak era-
bakiko du— eman beharko duela.  
 
Prozedura-txartelez gain, jardueren erantzunak daude argazki horietan. Irakaslearen 
lana samurtzearren, jarduera guzti-guztiek dute erantzun-txartela, ustezko zailtasun-
mailari erreparatu barik. 
 
Ikastunitateak aurkezten direnean ikusiko denez, bada atal bat, Kontuan Hartu ize-
nekoa, ikasgelatik kanpo egin beharreko hainbat jarduera biltzen dituena. Atal horre-
tako jardueren instrukziorik ez da eman, ikasleak ikasgelatik kanpo egingo dituenez, es-
kura izango baitu beharko duen informazio guztia; bai, ordea, erantzun itxia duten jar-
dueren erantzun-orriak. Halaber, aholkuak eta aukerak eman zaizkio, ikasgelatik kanpo 
egin beharreko taldeko jardueran bere parte-hartzea nolakoa izan daitekeen iru-
dikatzeko eta feedbacka emateko. 
 
Horrez gain, Irakaslearen gidaliburuak baditu Zabalkundea izeneko txartelak; bat ikas-
tunitateko. Txartel horietan, taldekideen artean dinamika bat eragiteko ideiak, bizitza 
errealean gauzatzeko modukoak, eman zaizkio irakasleari. Iradokizun horiek, norma-
lean, azaletik ukitzen dute saioko arloren baten testuingurua; hona pare bat adibide: 
tarte jakin bateko albisteen fidagarritasuna egiaztatu (13. unitatea) edo euskarazko es-
cape roomak identifikatu eta bisita proposatu (16. unitatea). Txartel horiek ez dute ko-
kapen finkorik ikastunitatean; edozein saiotan egongo dira —baita azaleko jardueran 
ere—, betiere, koherentzia tematikoa zainduta.  
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Gidaliburuaren amaieran ere bi eranskin gehitu dira:  
 Ikus-entzunezkoen transkripzioak: irakasleak audio eta bideo guztien 

transkripzioak dauzka. 
 Aurkibide didaktikoa: edukiei buruzko informazioa eman zaio irakasleari. 

HEOCaren edukiak zerrendatzeko eskemari jarraitu zaio, baina 
ikasmaterialean berariaz landu direnak baino ez daude. 

 
HEOCari jarraikiz, hortaz, lau eremutan banatu dira aurkibideok: 

 gaien indizea 
 funtzioen indizea 
 adierazpide testualen indizea 
 adierazpide linguistikoen indizea 

 
Aurkibide horietan, edukia zein saiotan —ez ikastunitatetan— landu den adierazi da. 
Barne-nabigazio sistema baten bidez, irakaslea erraz joan ahal izango da dagokion 
saiora; era berean, ikastunitateei dagozkien orrietan, aurkibideetarako esteka dago. 
Saioek Ikaslearen liburuko orrialde-zenbakia dute; orduan, bi liburuetan azkar aurki-
tzeko modua bideratu da. 
 

3.3. MOODLE IKASTAROA 
Ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko ikasesparruak konbinatu ahal izateko, ezinbestekoa 
da bide telematikoren bat izatea, zeinaren bidez informazio eta lanen joan-etorria gau-
zatuko den. Ikastalde bakoitzak erabakiko du nola bideratuko duen dinamika hori, baina 
argitalpenak bermatu egin du aukera. 
 
Ikastaro horrek Ikaslearen liburuaren egitura berbera du, baina ez da haren bertsio di-
gitala; Moodlen sustengu digitala behar duten jarduerak egongo dira. Plataforma horrek 
eskaintzen dituen baliabideak —foroak, wikia, zereginak...— erabilita, ikasleak modua 
izango du irakasleari lanak bidaltzeko, feedbacka jasotzeko eta ikaskideekin elkarrera-
ginean aritzeko. Horretaz gain, irakasleak eta ikasleek lanak erregistratuta izango 
dituzte. 
 
Ikastaro birtualean, hauek aurkituko ditu ikasleak: 

 Saioetako lehen jarduera, ikasgelatik kanpo gauzatu behar dena. Beti ez du sos-
tengu digitala beharko, baina ikasleak hor izango du erreferentzia. 

 Aurrez aurre gauzatzeko jardueraren bat, ikasgelatik kanpo proiekzioa ema-
teari egoki iritzi zaionean. 

 Kontuan Hartu ataleko zenbait jarduera: erantzun irekia duten bakarkako 
guztiak, eta taldeko ekintza gauzatzeko bidea. 

 Azken ekintzen gauzapenak kokatzeko lekua. 
 Jarraipena: azken ekintzei buruzko ikasleen ebaluaziorako tartea. 
 Informazio osagarria: ikastunitatearen ingurumarian, eduki soziokulturaletan 

sakondu nahi duen ikaslearentzat. 
 
Primeran! B2 Moodle ikastaro irekia da; www.primeranb2.ikasbil.eus. atarian dago 
ikusgai edozeinentzat. Haren ahalmen guztiari etekina ateratzeko, ordea, “komunitatea” 
eraiki beharko du erabiltzaile-taldeak. Irakasleek beren taldeak Moodleko Primeran! B2 
ikastaroan matrikulatu eta kudeatu ahal izateko, ikastaroaren kopia eskura dezakete, 
HABEren argitalpenak@habe.eus  helbidean eskaria eginda. 
 

3.4. IKUS-ENTZUNEZKOEN BILTEGIA 
Primeran! B2k ahalegin berezia egin du materiala ikus-entzunezko testuez hornitzeko. 
Biltegian, guztira, 196 fitxategi daude: 74 bideo-pasarte, mp4 formatuan; 96 entzungai, 
mp3 formatuan, eta 26 idatzizko testu. Azken horiek PDF formatuan eman dira hainbat 
arrazoirengatik, esate baterako, liburuaren muga fisikoak beste biderik utzi ez duelako 
edo jardueran ardatz ez direlako. 

http://www.primeranb2.ikasbil.eus/
mailto:argitalpenak@habe.eus


 

 
8 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/OAUD9512 

Maider Barandiaran Alberdi eta Aitor Ogiza Totorikaguena 
Primeran! B2: jardun biko eredua ikasmaterialetan 

Argitalpen honetan, berariaz sortutako ikus-entzunezko ugari dago. Bideo-pasarte bat, 
batez beste, sortu da unitateko, eta 2-3 audio. Errealizazio zainduaz, aipagarria da Elkar-
ek egindako lana baliabide erakargarriak eskaintzeko ikasleari. Gainontzekoak, 
hedabideetatik ekarritako testuak dira, mailak eskatzen duen moduan, ezinbestekoa 
baita ikaslea eguneroko testuekin harremanean jartzea. 
 
Testu-genero ugari eta gaurkotuak proposatu dira, betiere B2ren ezaugarriak aintzat 
hartuta, ikaslea eroso senti dadin, baina, era berean, ahalegina eska diezaioten haiekin 
lanean ari dela. Horrez gain, ahozko euskara estandarretik apur bat aldentzen diren “do-
inuak” ekarri dira sortutako eta ekarritako ikus-entzunezkoetan; horretarako, euskal-
kiei ere egin zaie tartetxoa ahozko testuetan. Jakina da euskalkien ulermena C1 eta C2 
mailetako helburuak direla —hurbileko euskalkia C1en—, eta, beraz, haiei hurbiltzeko 
ahalegin xume bat egin nahi izan da. 
 
Fitxategi horiek guztiak ikastunitateka antolatuta daude www.primeranb2.ikasbil.eus 
gunean, edozeinek bertan erabili edo jaisteko. Bideo-pasarteen kasuan, YouTube kana-
lean ere ikusgai daude. Biltegian egon arren, erabiltzaileak erraz egingo du haienganako 
bidea, liburuan QR kodeak izango baititu dagokion jardueraren alboan. 
 

4. IKASTUNITATEAREN EGITURA 
Ikastunitateak eraikitzerakoan, hainbat gai nagusi izan dira abiapuntua. Prozesuaren 
hastapenean, hauek izan dira, besteak beste, gaiok aukeratzeko irizpide nagusiak: ikas-
learentzat interesgarriak, motibagarriak eta esanguratsuak izango direla iriztea; gaur-
kotasuna izatea, kontuan hartuta sorkuntzaren eta erabileraren artean denbora-tarte 
bat joango dela; gai horrek helduleku ugari eta aberatsak eskaintzea, ikasleari errepika-
kor eta astun gerta ez dakion… 
 
Jarraian, makrogai horren baitan ikasleari eska dakizkiokeen azken ekintzak zedarritu 
dira. Ekintza motibagarriak, gaur eguneko bizimodutik gertukoak, ikasleari zer esan edo 
zer erantsi emango diotenak, eta ikaskideei —baita balizko beste hartzaile batzuei ere— 
entzuteko edo irakurtzeko interesa piztuko dietenak. Esate baterako, Itsasoa gaitik abi-
atuta, itsasoarekin lotura duten abestien play-zerrenda egitea; edo gastrobide bat disei-
natzea Gastronomiarenean. 
 
Behin eremu tematikoa zehaztuta, gaira hurbiltzeko hainbat bide zehaztu dira, bata bes-
tetik ahal denik eta urrutien egoteko ahalegina eginda. Bide horiek, Gaiaren ertzak, Ikas-
learen liburuko mapan agertzen den bezala, izan dira ikastunitateko une bakoitzaren 
kohesio tematikoa bermatu dutenak. Gaiak ikuspegitan banatzeak saio batzuen eta bes-
teen arteko mendekotasuna saihestea ahalbidetu du, baina batasuna eta koherentzia te-
matikoa eman diote ikastunitateari. Irakasleari bere gidaliburuan azaldu zaio zein ikus-
pegitatik aztertu den gaia. 
 
Ikastunitate bakoitzak 18 orrialde ditu, parez pare antolatuak. Ezkerreko orrialdean ha-
sita, ikasleak begi-bistan izango ditu prozesuaren une jakinean behar dituenak. Beraz, 
zehatzagoa da esatea 9 orrialde bikoitz direla. 
 
Ikaslearen liburuan, hauek daude, hurrenez hurren: azala, saioak, Kontuan Hartu atala 
eta azken ekintzak. 

 
4.1. AZALA 
Ikastunitatearen abiapuntua. Orrialde bikoitz horretan, izenburuaren eta irudi esangu-
ratsu baten bidez, ikasleak zertan jardungo duen ikusiko du. Era berean, unitateari bu-
ruzko informazioa jasoko du. 
 
 
 

http://www.primeranb2.ikasbil.eus/
https://www.youtube.com/channel/UCFY3_Ewq977PGsHYgLmTfgw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFY3_Ewq977PGsHYgLmTfgw?view_as=subscriber
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5. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (14-15. or.) 

 

 
 
Batetik, saioen aurkezpena dauka. Saio bakoitzaren izenburuarekin batera, galdera bat 
aurkituko du. Saio horrek landuko duen gaiaren ertzari sarrera emateko, hausnarketa-
rako galdera bat proposatu da; galdera horren erantzun bila aktibatu nahi izan dira ikas-
learen jakin-mina eta interesa.  
 
Beste eremu batean, ikastunitate horretan berariaz landuko diren edukiak daude. Hiru 
eduki-multzo identifikatu dira, eta multzo bakoitza saio banatan aztertuko du ikasleak. 
Unitate guztiek lau edukiri helduko diete; beraz, saioren batean bi edukitan jarriko da 
arreta. Aurrerago azalduko da nola antolatu den edukien lanketa. 
 
Edukiak aukeratzeko, bi aldagai gurutzatu dira: HEOCak mailarako proposatzen dituen 
eduki berriak eta azken ekintzek erabiltzeko premia edo aukera ematen dutenak. Era 
berean, irakasle-lanetan izandako eskarmentuak lagundu du edukia ondo ardazten; hau 
da, B2 maila lortzeko ikastaroetan ari diren ikasleek izan ohi dituzten beharrak ere kon-
tuan hartu dira edukiak zehazteko. Hartzailea aintzat hartuta, hizkuntza teknikoa eta 
ikasleak ulertzeko moduko konbinazioa bilatu da, hark ere errazago uler dezan zer ika-
siko duen. 
 
Edukien hurrenkera ikasmaterialaren ibilbidean zehazteko, ohiko irizpideak erabili 
dira: ustezko zailtasun-maila, erabilera-maiztasuna, hizkuntzan aurrerapausoak egi-
tea… Hainbat kasutan, halaber, erroreari aurre hartzeko proposamenak ere badaude, 
hiztun arrunten ohiko akatsetatik abiatuta. 
 
Azkenik, jarduera arin bat dago azal horretan, ikasleari gaira hurbiltzen lagunduko di-
ona. Hasierako jarduera horrek bideo-pasarte bat du oinarri beti, berariaz sortutakoa 
gehienetan, baina baita hedabideetatik ekarritakoren bat. Helburua da erakargarriago 
egitea hurbiltze-fase hori. 
 

4.2. SAIOAK 
Saioek osatzen dute ikastunitatearen hezurdura. Gaiarekin lan egiteko proposatutako 
ertz batetik abiatuta, ikasleak hainbat testu aurkituko ditu, eta hainbat eginkizun buru-
tuko ditu testu horiekin lan eginez. 
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Saio horiek ikaskuntza komunikatiboak ohikoak dituen jarduerez osatuta daude, hala 
nola irakurritako testu batek esaten duenari buruzko iritzia partekatu edo alderatu, iku-
sitako pasarte baten berri eman elkarri, entzundakotik informazio jakina atera… Horie-
kin guztiekin, ikasleak bizitzan ohikoak diren eginkizunetan erabiliko du hizkuntza. 
 
6. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (16-17. or.) 

 

 
 
Horretaz gain, saioetan tarte bat hartuko da edukiren batean arreta jartzeko. Arestian 
aipatu bezala, saio bakoitzean eduki-multzo bat aztertzea proposatu da. Honela banatu 
dira eduki-multzo horiek saioz saio: 

 1. saioan, lexikoa: ikasleak eskuartean darabilen gaiari buruzko hiztegi espezi-
fikoa aztertuko du. Erabiliko diren testuetatik abiatuko da analisi hori, baina 
hurrengo saioetako eta azken ekintzetako premiak asetzea izango du gogoan 
lanketa horrek.   

 2. saioan, diskurtsoa: gaitasun testualaren garapenari emandako tartea. 
HEOCari jarraikiz, hiru alor aztertu dira: testu-generoak, adierazpide testualak 
(konexioa, kohesioa, modalizazioa…) eta funtzioak izan dira langai 2. saio 
horietan, betiere, ikasleek azken ekintzak arrakastaz egiteko izan litzaketen 
premiak aintzat hartuta. 

 3. saioan, gramatika: gutxi-gehiago, HEOCak mailarako zehazten dituen eduki 
berriei egin zaie tartea, eta lanketa espezifikoak eskaini dira.  

 
Bide induktiboa hobetsi da edukien lanketarako, laguntza eta lotura esanguratsuak 
emanda ikasleari. Jaso diren testuen laginak aztertuta, ikasleek elkarreraginean egingo 
dute edukiari buruzko ikerketa-lana. 
 
Eduki horien asimilazioan laguntzeko, ikasleak beti aurkituko du saioan hizkuntza-txar-
tela. Txartel horietan, ikasleak edukiari buruzko informazio osagarria, adibide gehiago, 
dagoeneko ezaguna beharko lukeen edukiren batekiko harremana… aurkituko ditu, eta 
Kontuan Hartu atalerako zubia emango diote. 
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Saioan egin beharreko jarduerak, letra bidez zenbakitu dira, prozedurak duen urrats ba-
koitza ondo bereizteko. Irakaslearen Gidaliburuko prozedura-azalpenak jarduera ho-
rien arabera antolatuta daude; prozedura-txartelen izenburuak ikasleek une bakoitzean 
zer egitea espero den adierazi nahi dute. 
 
Saio guztien azken jarduera ekintza izango da: eremu tematiko jakinean, eta egindako 
jarduerekin lotura duela, ikasleek taldean eta ikasgelan gauzatu beharreko ekintza ko-
munikatibo txikia izango da, saioan landu den edukia erabiltzeko edo praktikatzeko au-
kera emango diena. Ekintza horiek zerrendatuta daude hasierako mapan, Taldeko ekin-
tzak zutabean. 
 

4.3. KONTUAN HARTU 
Atal horretan, saioetan landu diren edukiak sendotzeko eta finkatzeko jarduera-multzoa 
aurkituko du ikasleak. Tarte hori lau orrialde bikoitzez osatua dago, bana unitatean az-
tertu diren edukientzat; ondorioz, eduki-motaren arabera lotuko zaie saio bati edo bes-
teari. 
 
7. irudia. Primeran! B2.2 Ikaslearen liburua (22-23. or.) 

 

 
 
Sakontze-lanetan laguntzeko, egitura zehatza du: 

1. Azalpena, ikasleari edukia maila teorikoan ulertzen lagunduko diona. Esanahi-
ari eta formari erreparatuta, erabilera-moduak, adibideak, beste eduki batzue-
kiko harremana… Era berean, arreta berezia jartzeko eremuak azpimarratu 
dira, beharrezko iritzi denean: hizkuntzen arteko interferentziak eragindako 
erabilera ezegokiak, edukien arteko antzekotasunak ekar litzakeen nahas-
teak…; halakoak Kontuz! izenburuaren bidez nabarmendu dira.  
Berez saioaren osteko lana izan arren, irakasleak erabakiko du noiz duten ko-
menigarri ikasleek atal horri erreparatzea saioan proposatu zaizkien jarduerak 
gauzatzeko.  

2. Bakarka egiteko jarduerak. Ulermena lantzeko aukeraren bat badago ere, jar-
duera horiek edukia praktikatzeko aukera emango diote ikasleari; jarduera ho-
rien helburu nagusia da edukia praktikatzea.  
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3. Taldeka egiteko jarduera. Eduki bakoitzari dagokion azken jarduera. Ikasleek 
ikasgelatik kanpo egingo dute lan elkarrekin, aurrez aurre edo baliabide tele-
matikoen bidez, ekintza gauzatzeko. Irakasleak gidaliburuan aurkituko du no-
lakoa izan daitekeen bere parte-hartzea ekintza horretan, baita feedbacka ema-
teko proposamena ere. 

 
Kontuan Hartu ataleko jarduera guztiak ikasgelatik kanpo gauzatzekoak dira. Erantzun 
itxiko eta irekiko egitekoak daudenez, feedbacka bi eratan jasoko du ikasleak: erantzun-
orria du liburuan aukera bakarra duten jarduerentzat; irakasleari bidali ikonoa izango 
du ikusgai, feedbacka irakasleak eman behar dionerako. Badira, azkenik, feedbacka bi 
eratara ematea aurreikusi direnak: adibidezko erantzun-orria eta irakasleari bidaltzeko 
deia; halakoen bidez, jarduera egiteko modu bakarra ez dela adierazi nahi izan da, ikas-
learen aukera egokia izan daitekeela iradokiz, baina, ikastunitate horretan lantzen ari 
denaren testuinguruan, egokiagoak izan daitezkeen erantzunak proposatuz. 
 
Eginkizun horiek hurbilago daude ariketa “klasikoetatik”: hutsuneak betetzekoak, be-
rridazketak, egia/gezurra estiloko ariketak, itzulpenen bat… Hala ere, ahalegin berezia 
egin da itemak aukeratzean; bereziki zaindu dira egoerak eta formulazioak, makrogaia-
rekin eta saioak langai duen ertzarekin koherentzia tematikoa gordetzearren.  
 

4.4. AZKEN EKINTZAK 
Helburuak betetzeko unea da. Ikastunitate guztietan ikasleek bi ekintza komunikatibo 
sortu beharko dituzte, haren baitan landutako guztia erabiltzeko aukera emango diete-
nak.  
 
Ekintza egingarriak, interesgarriak eta motibagarriak bilatu dira, ikasleari nolabaiteko 
erronka dakarkiotenak. Era berean, gaurkotasuna duten testu-generoak proposatu dira, 
bizitza errealetik hurbilago senti ditzaten ikasleek.  
 
8. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (30-31. or.) 

 

 
 
Ekintzaren formulazioa soiltzea hobetsi da. Horrela, ez da erabat mugatu ikaslearen pro-
dukzioa, haren izaerarekin bat egin dezan. Ez zaio eskatu arazo baten aurka, adibide-
rako, egitea, agian ez litzatekeelako eroso sentituko egiteko horretan; aurkakotasun ho-
rretan ardaztu denean ekintza, ikasleen esku utzi da erabakitzea zeren aurka egin. Hona 
ideia horien adibide bana: 
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 11. unitateko bakarkako ekintza: Sarrera berria egingo duzu zure Interneteko 
bideo-kanalean. Gaia eduki digitalak direla, ekintzak zerbait goraipatzea du hel-
buru; hortaz, ikasleak erabakiko du zein edukiri buruz hitz egingo duen. 

 12. unitateko bakarkako ekintza: Buruz ikasteari buruzko hausnarketa eragingo 
duzu. Aztergaia finkatuta, ikasleak bere ikuspegiaren arabera gauzatuko du 
ekintza. 

 
Idatziz eta ahoz sortu beharreko ekintza-kopuru orekatua eman da. Kontuan hartu be-
har da, ordea, batez ere taldekoetan, ekintzaren gauzapena bera ikasleen arteko elka-
rreraginean datzala, nahiz eta azken produktua idatzizkoa izan. 
 
Ikasleen produkzioaren erregistroa egiteko, ekintza horiek portfolioan jasotzeko pro-
posamena dago. Portfolio hori Moodle ikastaroan dago, euskarri digitalean jasotzeko 
moduan. 
 
Hauek dira ekintza bien ezaugarriak: 
 

 Egin zeure kasa: bakarka eta ikasgelatik kanpo sortu beharreko ekintza. Ikas-
leak era autonomoan gauzatuko du egitekoa, ibilbide bat izango du lagungarri, 
eta eskura dituen baliabide guztiak erabili ahal izango ditu. 

 
Ikasleei egin beharreko ekintzaren ereduren bat eskaini zaie, ikastunitatearen 
uneren batean edo ekintzaren prozeduran bertan, hobeto irudika dezaten zer 
den eskatu zaiena. 
 
Idatzizko ekintzez gain, ahozko ekintzak gauzatu beharko dira. Bakarka jar-
dungo duenez, ikasleak grabatu egin beharko du, audio edo bideo bidez, bere 
produkzioa. Arestian aipatu bezala, gaur eguneko testu-generoak proposatu 
zaizkio (podcasta, eskaerak administrazioari, sare sozialetako mezu-hariak, 
casting batean parte hartzeko bideo-grabazioa…), sinesgarriago gerta dakion 
egin beharrekoa. 
 

 Egin elkarrekin: ikaskideekin elkarreraginean, ikasgelan sortuko dute. Hainbat 
taldekatze-modu planteatu dira: batzuetan, guztiek egingo duten ekintza izango 
da, eta, besteetan, talde txikiagoetan arituko dira. 
 
Esan bezala, ikasgelan gauzatzeko ekintzak dira, eta gune horretan aurkezteko 
modukoak. Hala ere, gehienetan, nolabaiteko proiekzio publikoa ere eman leki-
eke. Kasu horietan, irakasleak eta ikasleek kudeatu beharko dute zein esparru-
tan garatu ekintza. 

 
Bukatzeko, azken ekintzei dagokien orrialde bikoitz horretan, ikasleak ebaluazio-txartel 
bat ere aurkituko du. Batzuetan, bakarkako ekintza eta, besteetan, taldekoa aztertuta, 
iritzia emango du. Tarte horretan, autoebaluazio- eta koebaluazio-teknikak proposatu 
dira. 
 

5. JARDUN BIKO EREDUA 
HEOCak hiru ikasteredu aurreikusten ditu helduen euskalduntzerako: aurrez aurrekoa, 
tutorizatutako autoikaskuntza eta jardun bikoa (10. or.). Primeran! B2 metodoaren be-
rrikuntzarik handiena da, hain zuzen ere, jardun biko ikastereduari begira prestatua da-
goela. Material honek ikaskuntza erdipresentziala edo mistoa bideratzen du; horrela, 
ikasleak beste patxada batez egingo ditu bakarkako lanak. 
 
Izan ere, baliabide teknologikoen erabilera oso hedatua dago, baita aurrez aurreko ikas-
tereduan ere. Herrera eta Pujolàk (2020) dioten bezala, “erabilera teknologikoak gure 
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bizitzetako ia eremu guztietan sartu eta hedatu ahala, berezkoa da, halabeharrez, ikas-
kuntza mistora edo jardun bikora jotzea”. 
 
Gela irauliaren (Flipped classroom) eredu pedagogikoa hartu da oinarri (Martínez eta 
Hernando, 2015). Eredu horren arabera, ezinbestekoa da eskola-orduak ikasleak elkar-
lanean aritzeko baliatzea (arazoak ebatzi, iritziak partekatu…). Azalpen teorikoak, os-
tera, ikasgelatik kanpo eraman dira, baliabide teknologikoak erabilita. Horrek ikasleek 
eskola-saioa aurrez prestatua izatea bermatuko du, baita ikasprozesua erritmo desber-
dinetara egokitzea ere. 
 
Metodo honetan ere buelta eman zaie ohiko lan-esparruei eta bi estrategia batu dira, 
aurrez aurrekoa eta gelaz kanpokoa, ikasprozesuari etekin handiagoa ateratzeko. Ba-
karkako lan eta hausnarketa autonomoa eskatzen duten eginkizunak ikasgelatik kan-
pora lekualdatu dira, eta elkarreragin- eta komunikazio-eremu bihurtu da ikasgela. 
 
Materiala diseinatzerakoan, kuantifikatu egin da dinamika bakoitzean aritzeko denbora: 
bakarka eta taldeka, batetik, eta ikasgelan eta ikasgelatik kanpo, bestetik. Eskema honi 
jarraitu zaio jarduerak prestatzean: 

 Lan egiteko moduari dagokionez: 
o % 45, bakarkako lanerako. 
o 55, taldeko lanerako. 

 Lan-esparruari dagokionez: 
o % 45, ikasgelako lanerako. 
o % 55, ikasgelatik kanpoko lanerako. 

 
Ikastunitatearen ibilbidean, honela banatuko dira denbora horiek saioz saio: 

 % 15: ikasgelatik kanpo ikasleak bakarka egingo dituen saioaren prestaketa-
jarduerak.  

 % 45: ikasgelako taldeko jarduerak.  
 % 30: saioaren osteko bakarkako sendotze- eta finkatze-jarduerak.  
 % 10: saioaren osteko taldeko sendotze- eta finkatze-ekintzak. 

 

5.1. JARDUN BIKO IKASTUNITATEA 
Primeran! B2 ikasmaterialek ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko lanak konbinatuko di-
tuzte, beraz; honela irudika dezakegu saio baten sekuentzia kronologikoa: 
 

ikasgelatik kanpo → ikasgelan → ikasgelatik kanpo 

 
9. irudian ikus dezakegu unitatearen ibilbidea nola proposatu den. Hala, behin eta be-
rriro egingo da ekintza nagusien arterako bidea: ikasgelatik kanpoko lana ikasgelakoa-
ren sarrera izango da, eta landutakoa ikasgelatik kanpo sendotuko da. Azaleko jardue-
rak ere eskema bera izango du, baina ez du osteko lanik izango, ez dagoelako berariaz 
lantzen den edukirik tarte horretan. 
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9. irudia. Unitatearen ibilbidearen proposamena 

 

 
 
Honako lan hauek izango dituzte ikasleek saioan zehar: 

 Saioa prestatzen, ikasgelatik kanpo. Une horretan, ikasleak hipotesiak egingo 
ditu, aurrezagutzak martxan jarriko ditu, edukien edo egitekoen inguruko inte-
resa pizteko jarduerak. Era berean, hor proposatu dira, gehienbat, ulermen-jar-
duerak, ikasleak bere kasa landuko dituenak. Hainbatetan, jasotako informazi-
oaren gainean ariko da taldekideekin; horretarako, Moodle ikastaroa erabili 
ahal izango du. 

 
10. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (54. or.) 

 

 
 

 Saioaren muina, ikasgelan. Esan bezala, ikasgela elkarreragin- eta komunika-
zio-eremua da; beraz, tarte horretan, ikaskuntza komunikatiboan ohikoak di-
ren jarduerak proposatu dira: solasaldi bat entzun ondoren, erantzunak adostu; 
zerbitzu bati buruzko informazio-testua irakurri ondoren, ingurunean dagoen 
antzeko beste batekin alderatu; bideo-pasarte batean ikusitako erreportajeari 
buruzko iritzia eman… Era berean, jarduera horietan aurkeztuko zaizkio ikas-
leari edukiak, eta haien inguruko hausnarketa taldean bideratuko da. 
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11. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (55. or.) 

 

 
 

 Edukien sendotze- eta finkatze-jarduerak, ikasgelatik kanpo. Kontuan Hartu 
ataleko jarduerak; horietako hiru bakarka gauzatuko dira eta azkena talde-
kideekin elkarreraginean, baina ikasgelatik kanpo. Testuinguru komunikatibo 
batean kokatutako itemekin egingo da lan. 

 
12. irudia. Primeran! B2.2. Ikaslearen liburua (61. or.) 

 

 
 
Hortaz, ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko jarduerak erabat elkarlotuta daude. Sarre-
rako jarduerek ikasgelakoa prestatzeko balioko dute; izan ere, ikasgelako lehen jar-
duera, B letraduna, beti dago bi eremuetako lanak lotzeko, bai ikasgelatik kanpo eginda-
koari feedbacka emanez, bai ikasgelan egingo denarekin zubia eraikiz. Hein berean, 
saioetan aztertutako mikrogaia eta edukiak dira ikasgelatik kanpo egin beharreko sen-
dotze- eta finkatze-lanen funtsa. 
 
Ikasleari bere liburuan aurkeztu zaio une oro egin beharrekoa, ikasgelan eta ikasgelatik 
kanpo, eta diseinuak adieraziko dio non gauzatu behar duen jarduera bakoitza. Jardun 
biko ikasteredua bermatzeko, baina, lagungarri izango zaio Moodle ikastaroa, han 
izango dituelako behar dituen baliabideak: irakasleari lanak bidaltzeko, taldekideekin 
elkarreraginean aritzeko… Dena den, ikastalde bakoitzaren esku egongo da nola ku-
deatu ikasgelatik kanpoko lanak. 
 
Hala ere, ahalegin berezia egin da ikaslearen esku jartzeko, liburuan bertan, bere lane-
rako beharko duen informazio guztia, aintzat hartuta ikaslea bakarrik egongo dela. Ikas-
gelako lanetarako, irakaslearen instrukzioak lagunduko du testuinguratzen egin beha-
rrekoa. Irakasleak ere kontuan hartu beharko du ikasleak ez daudela aurrez aurre, pro-
zedura bide telematikoz igortzen dienean. 
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6. ERABILI PRIMERAN! B2 
Ikusi denez, Primeran! B2k badu baliabide nahikorik maila horretako ikastaroetako pro-
gramazioaren oinarrizko erreferentzia bihurtzeko, helduen euskalduntzearen sekto-
reko edozein irakasleren eta ikasleren premiak asetzeko modukoa baita. 
 
Hori gutxi ez balitz, ordea, badaude beste aldagai batzuk ikaskuntzarako tresna erakar-
garria bilakatu dutenak: 

 Liburuaren diseinu gustagarriak lagunduta, ikaslea eroso arituko da bere ibil-
bidean. Eskura izango ditu, une oro, behar dituen baliabide guztiak, eta erraz 
mugituko da —baita irakaslea ere— argitalpenak eskaintzen dizkion baliabi-
deetan zehar. 

 Kalitate handiko ikus-entzunezkoek aukera emango diote ikasleari hizkuntza-
ren input aberatsa jasotzeko. 

 Hedabideetatik ekarritako testu-kopurua euskal komunitatearen eta kultura-
ren adierazgarri da; egile-aniztasunak eta genero-aberastasunak euskararen 
mundura hurbiltzeko parada emango diote ikasleari.  

 Ikasmaterialaren egokitzeko gaitasunak oso tresna interesgarri bihurtzen du 
irakaslearentzat; hura izango da ondoen jakingo duena nola erabili materiala 
tokian tokiko egoerara ekartzeko. 

 
Orri hauetatik, beraz, helduen euskalduntzean diharduten euskara-irakasleak animatu 
nahi genituzke ikasmaterial honek proposatzen duen ibilbidea jarraitzera, egokitzera, 
moldatzera…; erabiltzera, hitz batean, ikaskuntza-prozesu eraginkorra bihurtzeko. 
Baita esperientzia horren berri partekatzea ere, esaterako, Irakasbilek dituen aukerak 
baliatuta. Guztion ekarpenek aberastu egingo dute, zalantza barik, proposamen didak-
tiko hau. Hala izan dadila! 
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