
 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 

 

JARDUN BIKOA 

 

            

 

 
TESTUAK ZUZENTZEKO MODUEZ 

 

 

  

 
ZER LORTU NAHI DA 
 

HELBURU 
OROKORRAK 

 
- Zuzenketa-lanaren inguruko esperientziak partekatzea 
- Zuzentzeko irizpide didaktikoetan sakontzea 
 

HELBURU  
ZEHATZAK 

 
- Zuzenketaren graduez jardutea: gutxienekoa (akatsak, ezin ulertuzkoak) / 
sakonagoa (ordena, egokitasuna, koherentzia…) 
- Zuzenketak azaltzeko moduez jardutea: ahoz, ohar bidez, materialetara igorriz… 
- Zenbait zuzenkizun-mota ikustea: gramatika (arau akademikoa, hizkuntza-araua), 
hiztegia (forma estandarrak), hitz-ordena, puntuazioa, kohesioa… 
- Testu jakin batzuk aztertzea zuzenketaren ikuspegitik 
 

GAITASUNAK 

 
- Testuen ulermena 
- Gaitasun teorikoa (gramatika, puntuazioa…) 
- Zuzenkizunak aurkitzea 
- Zuzenketak egoki egiteko gaitasuna (neurrian asmatzea eta zuzenketak 
gauzatzen asmatzea) 
- Azalpenak emateko gaitasuna 
- Zuzenketak dokumentatzeko gaitasuna 
 

 
PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 
 

METODOLOGIA 

 
1.- Testuak zuzendu. 
2.- Zuzenkizunak sailkatuz joan. 
3.- Zuzenketen azalpenak eman. 
4.- Iturriak, erreferentziak eta dokumentazioa landu. 
 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

EGUNAK 
Martxoak 4-21 

Aurrez aurreko saioa: martxoak4 

 

IKASGELA/ 
TOKIA 

IVAPeko kanpoko gelategia 

10.gela 

Donostia-San Sebastian kalea,1 

Gasteiz 

IRAUPENA 9 ordu 
 

ORDUTEGIA 
Aurrez aurreko saioa: 09:00-
12:00 

ESKATZEKO 
AZKEN 
EGUNA 

Otsailak 9 
 

ONIRITZI EPEA Otsailak 10-16 

IKASLE 
KOPURUA 20 gehienez 

 

NORENTZAT  

EAEko herri-administrazioetako 
langileentzat. Gutxienez C1 
maila izan behar dute. 

IRAKASLEA Patxi Petrirena 
 



 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 

 

JARDUN BIKOA 

 

            

 

 
TESTUAK ZUZENTZEKO MODUEZ 

 

 

PROGRAMA 

 
Atarikoak: testu sorta bat jasoko da ikastaroa hasi aurretik. Garrantzitsua da  
laneko benetako testuak jasotzea. 
1. saioa.- Jasotako testuen lagin bat aztertu. Zuzenkizunen sailkapena egiten 
hasi. 
2. saioa.- Jasotako testuen beste lagin bat aztertu. Zuzenketen azalpenak landu: 
ahozkoak eta ohar bidezkoak. 
3. saioa.- Zuzenkizunen sailkapena amaitu. Ondorioak atera. 
 

EBALUAZIOA 

 

Irakasleak lana balioets dezake (lan egin dela), eta galdetegi bat prestatu 
amaierarako. Horrekin batera, garrantzitsua da autoebaluazioa. 

 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 
Ikasleek asebetetze-inkesta beteko dute. 
Irakasleak balorazio-inkesta osatuko du. 
 

 

APROBETXAMENDUA 
Gai guztietan proposatzen diren ariketak egin eta gainditzea. 
Aurrez aurreko saioan parte hartzea. 

ZIURTAGIRI DIGITALA 

 
Ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu posta elektronikoan jakinarazpena 
jasotzen duzunetik aurrera. IVAPeko izapideak / Ziurtatzeak atalean sartu. 
 

BAJA 

EMATEKO  

EPEMUGA 

Ikastaroa hasi aurreko azken laneguna. 

PREZIOA 

 
101 €  
 
AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera 
eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena. 
EHAA, 2014ko abenduaren 30ekoa, 248. zk. 
 

  
  


