
10. UNITATEA: Nire izena _________________da eta harro nago! 

Arloa: EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 

Gaia: Autobiografia 

Maila: DBH 2. maila 

Saioak: 6 saio ( 2018ko apirila) 

Proposamenaren justifikazioa:Ikasleen artean goitizenak, ezizenak, ugaritu 
egin dira eta askotan besteak iraintzeko erabiltzen dira. Horregatik goitizen 
iraingarriekin amaitzeko kanpaina abian  jarriko dugu.  Kanpaina honen 
emaitzak www.blogablogamarinela.wordpress.com blogean argitaratuko dira. 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: DBHko 2 mailan goitizen iraingarriak ugaritu egin dira. 

B. Arazoa: Nola amaitu jarrera horrekin? 

C. Helburua: Nork bere autobiografiaren bitartez bere izena defendatuko 
du.  

 

Eginkizuna: 

Agian ikasleek ez dakite, baina aita edo ama garenok ederki dakigu izen 
bakoitzaren atzean milaka ilusio eta burutazio badaudela. Semea edo alaba 
sabelean sentitzen dugunetik hasten gara jarriko diogun izena aukeratzen, eta 
ez pentsa aukeraketa erraza denik! 
Antzinean aitite, amama, osaba batena edo aitapontekoarena jartzen ziren 
maiz. Gaur egun, ordea, askatasun handia dugu izena aukeratzeko, eta horrek 
lanak ematen dizkigu… onena, egokiena aukeratu nahi izaten dugu. Baina 
zeinahi aukeratuta ere, izen hori berezia izango da beti, bai daramanarentzat, 
bai jarri zuenarentzat ere.  
Eretza Berri IPIko 2. mailan goitizenekin amaitzeko kanpaina bat egingo dugu. 
Gure izena hain berezia bada, zergatik erabili beste bat, are gehiago beste 
hori iraingarria gertatu ahal bazaigu… 
Ikasleek, familako kide garrantzitsuren bat elkarrrizketatu ondoren,  beren 
autobiografiaren bitartez gelari azaldu behar izango diote beren izenaren 
istorioa, nork jarri zien,zergatik, zein asmorekin etab.  
Atobiografiok gelaren aurrean kontatu ahal izango dira, edo grabatu ostean 
taldeari aurkeztu.Txikitako argazkiak lagungarri erabili ahal izango dituzte. 
 

Oinarrizko konpetentziak: 

A. Zeharkakoak: 

http://www.blogablogamarinela.wordpress.com/


Elkarbizitzarako konpetentzia 
Izaten ikasteko konpetentzia 
Hitzez eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 
Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

B. Diziplina-konpetentziak: 
Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. 
Arterako konpetentzia 

 

Helburu didaktikoak: 

● Autobiografiak irakurtzea, ulertzea eta interpretatzea. 
● Autobiografia modu txukun, koherente eta zuzenean sortzea 

● Informazio eta Komunikazio Teknologiak autobiografia sortzeko 
eraginkortasunez erabiltzea 

● Goitizen sortzen duten arazoari buruzko hausnarketa egiteko 
estrategiak erabiltzea 

● Talde-lanean era aktiboan parte hartzea 
● Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikustean 

 

Edukiak: 

✓ Autobiografiaren ezaugarriak ezagutzea 
✓ Biografia eta autobiografía bereiztea 
✓ Elkarrizketaren ezaugarriak ezagutzea 
✓ Denbora antolatzaileak 
✓ Informazio  garrantzitsuena hautatzea 
✓ Audio editorea: Audacity erabiltzea 
✓ Informazio eta Komunikazio Teknologiak autonomiaz erabiltzea. 
✓ Talde-lanean erabakiak hartzeko estrategiak garatzea 
✓ Lankidetzarako estrategiak garatzea 

 
Jardueren sekuentzia: 

A. Hasierako fasea: 1. jarduera. Zergatik goitizen iraingarriak? Zer egin 
dezakegu gure izena defendatzeko? 

B. Garapenaren fasea: 2. jarduera. Autobiografia planifikatzen. 
                                 3. jarduera. Datuen bila: familia elkarrizketa 
dezagun. Elkarrizketa prestatzen. 
                                 4. jarduera. Gure izenaren istorioa 

C. Aplikazio eta komunikazioaren fasea: 5. jarduera: Ahozkoa 
prestatzen dugu. 



D. Orokortzea eta transferentzia: 6. jarduera: Errubrika 
                                                    7. jarduera: Autozuzenketarako 
txantiloia 
 
 

Ebaluazioa  

A. Adierazleak: 
Ea autobiografiaren  ezaugarri nagusiak ulertu dituen. 
Ea elkarrizketaren teknika egoki erabili duen autobiografia egiteko 
Ea autobiografia egiteko gidoi egokia eta koherentea egiten duen 
Ea lanaren plangintza egokia egiten duen eta errespetatzen duen 
Ea planifikatutako jarduerak eraginkortasunez egiten dituen 
Ea audio editorea zuzen eta autonomiaz erabiltzen duen 
Ea autobiografiaren narrazioan testua, irudia edota musika  zentzu 
globalaz integratzen dituen.  
Ea autobiografiaren zentzu estetikoa zaintzeko ekimena duen. 
Ea talde lanean ekimena duen. 
Ea lanaren autozuzenketa egiten duen. 

B. Tresnak: 
Ikaslearen kontrol zerrenda. 
Autozuzenketerako txantiloia  
Irakaslearen zuzenketarako txantiloia 

 


