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OINARRIZKO GAITASUNAK

Ikasten ikasteko gaitasuna

- Ortografia eta ortotipografia arauak kontuan hartuta, askotariko testu
idatziak zuzentzea.

-  Testu idatzietako ortotipografia eta ortografia akatsak zuzentzeko
hainbat euskarritan dauden hiztegiak eta kontsulta liburuak erabiltzen
trebatzea.

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

- Testu idatziak zuzen ekoizteko, ortografia eta ortotipografia arauak
barneratzea.

5. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

-  Testuak ekoiztean edo zuzentzean izan ohi diren ortotipografia eta
ortografia arloko zalantzak hainbat webgunetan bilatzea eta
kontsultatzea.

-  Ordenagailuz idatzitako testuak zuzentzean, euskarri digitala
erabiltzean beharrezkoak diren ortotipografia arauei buruzko
hausnarketa egitea.

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

-  Hizkuntzaren erabilera zuzenari buruz gogoeta egitea, norberaren
ekoizpenak zuzentzeko eta ikaskuntzaren autoerregulazioa
garatzeko.
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HELBURUAK

-  Euskal hizkuntzaren ortografia eta ortotipografia arauak ezagutzea
eta testu idatzietan egoki eta zuzen erabiltzea.

- Euskarri digitalak erabiliz testu idatziak sortzean beharrezkoak diren
ortotipografia arauak ezagutzea, eta testuetan zuzen erabiltzea.

-  Euskaltzaindiaren arauak ezagutzea eta testu idatzietan zuzen
erabiltzea.

-  Hizkuntzen arteko mailegu okerrak antzematea eta beste hizkuntza
batzuetatik jasotako maileguak euskaraz zuzen ematea.

- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzea.
-  Ortografia eta ortotipografia arauei buruzko zalantzak argitzeko

hainbat iturritara jotzea (webguneak, hiztegiak, liburuxka honen
eranskinean jasota dauden arauen inguruko azalpenak, …).

-  Ahozko komunikazioaren eta komunikazio idatziaren arteko
desberdintasunez hausnartzea.

-  Ikastunitatean landutako edukiez gogoeta egiteko, autoebaluazio
jarduerak egitea.

- Ortografia eta ortotipografia arauak erabiltzeak komunikazioan izan
dezakeen eraginaz jabetzea.
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EDUKIAK

Prozedurak
-  Testuak idatziak zuzendu letra larriei buruzko ortografia arauak

kontuan hartuta.
-  Letra larrien eta xeheen erabilera zuzenak identifikatu, eranskinean

diren arauak kontuan hartuta.
- Testuak osatu puntuazio markak zuzen erabilita.
- Esaldiak ahots goran irakurtzean puntuazio markei erreparatu.
-  Testu zatiak eraldatu edo zuzendu ortotipografia arauak kontuan

hartuta.
- Elkarrizketa testuetan beharrezkoak diren marra luzeak txertatu.
- Parentesien erabilera zuzenaz hausnartu ondoren, testuak eta esaldiak

osatu.
-  Kakotxen erabilerari buruzko arauak kontuan hartuta, esaldiak

zuzendu.
- Kakotxen erabilera zuzenak eta okerrak identifikatu.
-  Kontsonante txistukarien idazkerari buruzko arauez hausnartu

ondoren, S, Z, X, TS, TZ eta TX bereizteko jarduerak egin.
-  Maileguen idazkerari buruzko zalantzak argitzeko webguneetara jo

(www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua).
- Euskara batuan zuzen idatzitako maileguak identifikatu.
-  Hitz mailegatuak euskaraz eman maileguen idazkerari buruzko

arauak kontuan hartuta.
- H letraren erabilerari buruzko arauak errepasatu eta testu idatzietan

kontuan hartu.
-  Marratxoaren erabilerari buruzko arauak kontuan hartuta, forma

zuzenak identifikatu eta gaizki jarritakoak zuzendu.
- Marratxoaren erabilerari buruzko zalantzak argitzeko hainbat

iturritara jo (webguneak, eranskinean diren arauak, …).
- Testuetan eta esaldietan marratxoaren erabilera zuzenak eta okerrak

identifikatu, eta okerrak zuzendu.
- Orduen idazkerari buruzko arauak errepasatu ondoren, orduak zuzen

eman (zifratan nahiz idatziz).
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- Euskaltzaindiaren arauak kontuan hartuta (BAIT-, -ARAZI, -Z GERO)
testu idatzietako akatsak identifikatu eta zuzendu.

-  Aurreko ikasmailan landutako daten idazkerari buruzko arauak eta
Euskaltzaindiaren gomendioak birpasatzeko, jarduerak osatu.

-  Siglen idazkerari buruzko arauak kontuan hartuta, siglen esanahia
aztertu eta erakunde ezagunen izenak sigla bidez eman.

-  Euskaraz erabili ohi ditugun sigla batzuen esanahia argitzeko
Internetera jo.

-  Siglak deklinatzeko arauak kontuan hartuta, forma zuzenak
identifikatu eta okerrak zuzendu.

-  Neurri unitateak zuzen idazteko arauak aztertu ondoren, neurri
bakoitzari dagozkion sinboloak identifikatu.

- Neurri izenen sinboloak idatziz eman.
-  Ahozko hizkuntzaren eta idatziaren arteko desberdintasunez

hausnartu ondoren, ahoz entzundako testu zatiak idatziz eman.
-  Ahozko hizkuntzaren eta idatziaren arteko desberdintasunez

ohartzeko hainbat jarduera egin.
- Laburduren eta neurri izenen erabilerari buruzko arauak osatu.
-  Laburduren erabilerari buruzko arauak kontuan hartuta, izen

bakoitzari dagokion laburdura identifikatu.
- Ortografia eta ortotipografia arauak birpasatzeko hiztegiak, liburuxka

honen eranskinak edota webguneak erabili (www.hiztegia.net,
www.euskaltzaindia.net, …).

-  Ikastunitatean landutako edukiak birpasatzeko autoebaluazio
jarduerak egin.

Kontzeptuak
-Ortografia arauak:

- Letra larriak
- Puntuazio markak: puntua, koma, puntu eta koma, eten puntuak,
galdera marka, harridura marka.
- Txistukariak: S, Z, X, TS, TZ, TX
- H letra
- Maileguen idazkera

- Ortotipografia:
- Parentesia
- Marra luzea
- Marra laburra edo marratxoa
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- Kakotxak
- Siglak
- Sinboloak
- Laburdurak
- Neurri izenak

- Euskaltzaindiaren arauak:
- Orduak.
- Datak.
- BAIT-, -ARAZI, -Z GERO

Jarrerak

-  Testu idatzietan ortografia eta ortotipografia arauak zuzen
erabiltzeko jarrera positiboa izatea.

-  Erabilitako ortografia eta ortotipografia arauak errespetatuz, testu
idatziak paperean nahiz euskarri digitalean egoki aurkezteko interesa
agertzea.

-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen
garrantziaz ohartzea.

-  Norberaren akatsak ikaskuntza prozesuaren barne daudela ulertzea
eta horiek gainditzeko jarrera positiboa agertzea.
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EBALUAZIO IRIZPIDEAK

-  Euskal hizkuntzaren ortografia eta ortotipografia arauak ezagutzen
ditu, eta testu idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

-  Testu idatziak sortzeko euskarri digitala erabiltzen duenean, testu
horiek zuzen ekoizteko beharrezkoak diren ortotipografia arauak
ezagutzen ditu, eta egoki erabiltzen ditu.

-  Puntuazio markak zuzen erabiltzeko arauak ezagutzen ditu, eta
ekoizpen idatzietan zuzen erabiltzen ditu.

-  Euskaltzaindiaren arauak ezagutzen ditu, eta testu idatzietan egoki
eta zuzen erabiltzen ahalegintzen da.

- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzen ditu.
-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen

garrantziaz ohartzen da.
-  Hizkuntza zuzen erabiltzeko norberak duen gaitasunean konfiantza

du.
- Ulertzen du akatsak ikaskuntza prozesuaren parte direla.


