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MINTZAMEN PROBA

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del

 Saio bakoitzean bi azterketarik hartuko duzue parte.

 Probak aurkezpena eta bi ariketa izango ditu. Atal guztiak egin behar dira.

 Lehenengo ariketa aldez aurretik prestatu behar duzu.

  Egin beharreko probaren alderdiren bat ulertzen ez baduzu, azterketa hasi baino lehen,  
epaimahaiari eskatu beharko diozu zalantzak argitzeko.

 Saioa grabatu egingo da.
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EZAUGARRIAK

AURREIKUSITAKO  
DENBORA

PUNTUAZIOA  
(GEHIENEZ)

PUNTUAZIOA  
(GUTXIENEZ)

Aurkezpena
•	 Ez da ebaluatuko.

•	 Labur-labur bakoitzak bere burua 
aurkeztuko du (Izen-abizenak eta NANa).

1. ariketa: Bakarrizketa
•	 Aldez aurretik prestatuko duzun gai 

bat azaldu behar duzu. Gero, beste 
azterketariari entzundako azalpenari buruz 
galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

•	 Gaia, hari buruzko argazkiak, informazio 
laburra eta galderak edukiko dituzu 
azalpena bideratzeko.

•	 Denbora: 4 min azalpena egiteko eta 1 min 
aztertzailearen galderei erantzuteko.

•	 Batak bukatzen duenean, besteak ekingo dio.

•	 15 puntu.

2. ariketa:  Elkarrizketa
•	 Gai baten inguruko 2 fitxa banatuko 

zaizkizue: gai beraren inguruko bi ikuspuntu, 
kontrajarriak, bakoitzak berea defenda 
dezan.

•	 Helburua iritzia trukatzea, argudiatzea eta 
eztabaidatzea da.

•	 Denbora: 1 min fitxa begiratzeko,  
eta 10 min elkarrizketan aritzeko.  

•	 15 puntu.

35-40 min

(15 min gaia  
prestatzeko dira)

30 15
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Mintzamen-proba  
(A fitxa)

3. HE
3HE-MI-14LAB

1. ariketa. Azaldu gaia eta eman zeure iritzia

 15 min dituzu gaiaren azalpena prestatzeko. Horretarako, laguntza gisa ematen dizkizugu gaiaren 

inguruko argazkiak, informazioa eta gidoi bat. Gero, 4 min dituzu azalpena egiteko.

 Amaieran, beste azterketariari entzundako azalpenari buruz galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

 Ebaluatzerakoan, hauexek hartuko dira kontuan:

•	 Gaiari heldu diozun.
•	 Esaten duzuna ulergarria den.
•	 Euskara nola erabiltzen duzun: jarioa, zuzentasuna eta aberastasuna.

Grezieratik datorren hitza da, eta «heriotza 
ona» adiera du. Arazo etikoak sortzen ditu 
eta, herrialdearen arabera, lege kontuak oso 
desberdinak dira. Egiteko moduaren arabera ere 
desberdintasunak daude:

Eutanasia zuzen aktiboa: Gaixoari botikaren bat 
ematen zaio heriotza eragiteko.

Eutanasia zuzen pasiboa: Gaixoari bizitzeko behar 
duen tratamendua kentzen zaio, heriotza eragiteko.

Zeharkako eutanasia: Gaixoari mina kentzeko 
botikaren bat ematen zaio, eta horren bigarren 
ondorioa heriotza azkartzea da.

Lagundutako suizidioa: Hil nahi duen pertsonari, 
hori egiteko informazioa eta baliabideak ematen 
zaizkio.

Wikipedia. Egokitua.

Jose Luis Sagüések, 63 urte zituela eta biriketako 
minbizi baten kontra bi urtez borrokatu ondoren, 
sistemari aurre egin behar izan zion bere helburua 
lortzeko: «Hil nahi dut bizitza maite dudalako, eta 
orain ez naiz bizi, sufritzen eta irauten ari naiz. 
Noiz hilko naizen erabaki nahi dut». Eta horrek 
guztion eskubide izan beharko lukeelakoan 
zegoen: «Azken hilabeteetan, indarra dudanean, 
ordenagailua hartu eta gutunak bidaltzen dizkiet 
diputatuei eutanasia eta heriotza duina arautu 
dezaten; baina inork ez dit erantzuten».

Azkenean, DMD (Derecho a Morir Dignamente)  
elkarteak eman zion zaintza aringarrien zerbitzuak 
ukatzen zion sedazio terminala.

<elpais.com>, 2014ko otsaila. Egokitua.

EUTANASIARI BAI ALA EZ?

 Zer iritzi duzu eutanasia mota desberdinen gainean?

 Sagüésen lekuan egonez gero, zer nahiko zenuke zeure buruarentzat?

 Erabakitzeko ahalmenik ez duten gaixoen kasuan, familiak edo nork erabaki beharko luke?

 Gizarte Segurantzak egin eta finantzatu beharko luke ala klinika pribatuetan ordaindu?

Eutanasia zuzen aktiboa legala.

Eutanasia zuzen pasiboa legala.

Lagundutako suizidioa legala.

Eutanasia ilegala.

Egoera anbiguoa.



Mintzamen-proba  
(B fitxa)

3. HE
3HE-MI-14LAB

1. ariketa. Azaldu gaia eta eman zeure iritzia

 15 min dituzu gaiaren azalpena prestatzeko. Horretarako, laguntza gisa ematen dizkizugu gaiaren 

inguruko argazkiak, informazioa eta gidoi bat. Gero, 4 min dituzu azalpena egiteko.

 Amaieran, beste azterketariari entzundako azalpenari buruz galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

 Ebaluatzerakoan, hauexek hartuko dira kontuan:

•	 Gaiari heldu diozun.
•	 Esaten duzuna ulergarria den.
•	 Euskara nola erabiltzen duzun: jarioa, zuzentasuna eta aberastasuna.

Eliza Katolikoaren erlijiosoen %61 emakumeek 
osatzen dute eta %39 gizonek, alegia, apaizek, 
apezpikuek, diakonoek… Bazterrean du Elizak 
emakumea, ahotsik eta bozkarik gabe, ardura-
karguetatik urrun. Zerbitzatzen ari ote dira 
emakumeak: katekesi-lanetan, elizak garbitzen 
eta apaintzen, misio-taldeetan…?

Jesusek emakumeak ulertu eta askatu egin 
zituen; baina Eliza Katolikoak diskriminatu egiten 
du emakumea. 

Argia, 2013ko otsaila. Egokitua.

Duela gutxi Ingalaterrako Eliza Anglikanoak 
bozketa egin zuen emakumeak gotzain izan 
daitezkeen ala ez erabakitzeko. Ezezkoa atera 
zen. Dena den, Ingalaterran emakumeak apaiz dira 
eta beste herrialde batzuetan gotzain ere bai. Eliza 
Katolikoan, aldiz, ez dute apaiz izateko aukerarik, 
eta hierarkiak emakumeekiko duen diskurtsoa 
kontuan izanda, apaiz izango diren eguna utopia 
baino ez da.

Mota bateko Eliza hutsik geratzen ari da eta, 
bitartean, ebanjelioari hobeto erantzuten dioten 
bizimoldeak ari dira sortzen.

Argia, 2013ko otsaila. Egokitua.

EMAKUMEA ELIZA KATOLIKOAN

 Zure ustez, ohitura kontuak baino ez dira, ala Eliza Katolikoak emakumea benetan diskriminatzen 
du?

 Eliza Katolikoan gizartean baino diskriminatuago dago emakumea?

 Zer erabaki hartu beharko lituzke Eliza Katolikoak?

 Emakumeak Eliza Katolikoan agintea izatea utopia dela dio bigarren aipamenak. Ados al zaude?



3HE-MI-14LAB Mintzamen-proba  
(aztertzailea)

3. HE
2. ariketa

Gaiaren inguruko eztabaida egingo dugu orain.

 Gai baten inguruko 2 fitxa banatuko zaizkizue: gai beraren inguruko bi ikuspuntu, kontrajarriak, 

bakoitzak berea defenda dezan. Horretarako, laguntza gisa ematen dizkizuegu gaiaren inguruko 

argazkiak eta informazioa.

 Helburua: iritzia trukatzea, argumentatzea eta eztabaidatzea.

 Denbora: 1 min fitxa begiratzeko, eta 10 min elkarrizketan aritzeko.  

Kontuan hartuko dugu:

•	 Elkarrizketan zenbat/nola parte hartzen duzuen.
•	 Esaten duzuena ulergarria den eta zelan arrazoitzen duzuen.
•	 Euskara nola erabiltzen duzuen: jarioa, zuzentasuna eta aberastasuna.



Mintzamen-proba  
(A fitxa)

3. HE
3HE-MI-14LAB

INTERNETEN ADIERAZPEN ASKATASUNA!

  Iritzi-emate hutsa ere delitu izango al da? Zentsuraren garaiak aspaldi bukatu ziren.

   Internetek edonoren ahotsa entzunarazteko bidea eskaintzen du.

  Lege berri asko adierazpen-askatasunaren kontrakoak dira, eta baita informatuta egoteko eta 
pribatutasuna izateko askatasunaren kontrakoak ere.

  Nazio Batuetako Giza Eskubideen Kontseiluak Interneterako sarbide librea eta Interneten 
adierazpen-askatasuna izateko eskubidea aitortu du.



Mintzamen-proba  
(B fitxa)

3. HE
3HE-MI-14LAB

INTERNETEN MUGAK IPINI!

  Sareak eskaintzen duen anonimotasunak neurriz kanpoko jokabideak izatea errazten du.

  Adierazpen-askatasuna herritarren eskubidea da, baina baita ohorerako eskubidea ere; beraz, bien 
arteko oreka lortu behar da.

  Twitterreko gorroto-mezuen segimendua egiteko eskatu dio Espainiako Gobernuak fiskaltzari.

  Europako Kontseiluak «No Hate» («gorrotorik ez») izeneko kanpaina abiatu du 2014an, Interneteko 
tolerantzia-ezaren kontra.


