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LEHENENGO
HIZKUNTZA ESKAKIZUNA
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B1 maila

AHOZKO AZTERKETA







Saio bakoitzean bi azterketarik hartuko duzue parte.
Probak aurkezpena eta bi ariketa izango ditu. Atal guztiak egin behar dira.
Aldez aurretik ez da ezer prestatu behar.
Epaimahaiak galderak egin diezazkizueke.
Egin beharreko probaren alderdiren bat ulertzen ez baduzue, azterketa hasi
baino lehen, epaimahaiari eskatu beharko diozue zalantzak argitzeko.
 Saioa grabatu egingo da.

MINTZAMEN-PROBA

Aurreikusitako
denbora

Puntuazioa
gehienez

Puntuazioa
gutxienez

15-20 min.

30

15

Probaren ezaugarriak
Aurkezpena
 Ez da ebaluatuko.
 Labur-labur
bakoitzak
bere
burua
aurkeztuko du. (Nor/ NANa/nongoa/lana).
1. ariketa: Bakarka.
 Gai baten inguruko bi fitxa banatuko dira.
 Argazki batean ikusitakoaren gainean
iritzia eman behar diozu azterketakideari.
 Denbora: 1 min. fitxa begiratzeko, eta 3
min. iritzia emateko.
 Batak bukatzen duenean, besteak ekingo
dio.
 15 puntu.
2. ariketa: Azterketarien arteko elkarrizketa.
 Gai baten inguruko fitxa banatuko zaizue.
 Adostasun batera iristeko egoera bat
aurkeztuko zaizue. Helburua negoziatzea
eta informazioa trukatzea da.
 Denbora: 1 min. fitxa begiratzeko, eta 6
min. elkarrizketan aritzeko.
 15 puntu.
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1. HE
 1. ariketa:

(A fitxa)
Eman zure iritzia gai honi buruz.
Komentatu argazkia eta esaldiak.

MEREZI DU AURREZTEA?

Etorkizunerako
komeni da
aurreztea.
Seme-alaben
beharrei erantzun
ahal izateko ere
beharrezkoa da.

Behin biziko
garenez, hobe eroso
bizitzea.
Krisi-egoeran
kontsumoa
bultzatzea komeni
da.

MINTZAMENA
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1. HE
 1. ariketa:

(B fitxa)
Eman zure iritzia gai honi buruz.
Komentatu argazkia eta esaldiak.

MEREZI DU AURREZTEA?

Dirua gorde eta
gorde ibili eta gero,
Ez bada aurrezten,

herentzia kontuak

ezin zaie ezustekoei

direla eta, askotan

erantzun.

familian haserreak
sortzen dira.

MINTZAMENA
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1. HE

MINTZAMENA
(aztertzaileak)

 2. ariketa:

Gaiaren inguruko bat-bateko elkarrizketa egingo dugu orain.
 Kontuan hartuko dugu zenbat/nola hartzen duzuen parte.
Materiala eman (bakoitzari bere fitxa).
Zer egin behar duten azaldu.

Egitekoa:

GURASO EZINDUAK NOLA ZAINDU, ETXEAN ALA
ZENTRO BEREZI BATEAN?
Gurasoak zahartu egin zaizkizue eta ezinduta daude. Erabaki bat hartu behar duzue:
etxean geratzea kanpoko laguntza hartuta ala zentro batera eramatea. Zein iruditzen
zaizue aukerarik egokiena? Gurasoen ikuspegia, diru-kontuak eta horrelakoak ere
kontuan hartu beharko lirateke?
Argazkietan dauden aukerak komentatu. Pentsatu aita edota ama etxean duzuela ezindua.
Erabaki zein den irtenbiderik egokiena aukera horien artean.
1 min. duzue fitxa begiratzeko, eta 6 min. inguru elkarren artean
elkarrizketa egiteko.
Jardunaren bitartean:
- Hitz egiten utzi eta denbora kontrolatu.
- Beharrezkoa bada, esku hartu, moztu, txanda aldatu…
(komunikazioa eteten bada, desoreka badago, ekoizpena laburregia bada)
- Horretarako, hemen dituzu galdera osagarriak:

Galdera osagarriak
• Zure ustez, non izango dute zaintzarik egokiena?
• Etxeak prestatuta al daude ondo moldatzeko?
• Zein dira aukera baten eta bestearen abantaila
eta/edo desabantailak?
• Gaur egun, ba al dugu gurasoak behar bezala
zaintzeko astirik?
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GURASO EZINDUAK NOLA ZAINDU?

