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EDUKIAK:
1. Hiruhilabetekoa:
1.1. Hizkuntza
- Alfabeto grekoa. Zeinu grafikoak. Azentua. Transkripzioak
- Kategoria gramatikalak: izena, izen-ondoa, artikulua, aditza
- Izenaren Sistema flexiboa: deklinabideak
- Kasuen sintaxia: konmuztadura
- Perpaus bakunaren sintaxia
1.2. Testuak eta haien interpretazioa:
- Testuak itzultzeko eta iruzkinak egiteko teknikak ikasten hastea
- Azterketa morfosintaktikoa egitea eta grekoaren egiturak norberaren hizkuntzaren
egiturarekin konparatzea
- Lan edo zati itzulien ulermenezko irakurketa
1.3. Lexikoa:
- Oinarrizko hiztegi grekoa ikastea
- Hitzen erabidea. Aurrizkiak eta atzizkiak. Hitz- elkarketa eta eratorpena
- Helenismoak hizkuntza modernoen hiztegi arruntean
- Hiztegi zientifiko eta teknikoa
1.4. Ondare Grekoa:
- Greziako geografiaren eta historiaren laburpena
- Greziako erlijioa eta mitología
2. Hiruhilabetekoa:

-

2.1. Hizkuntza:
Izen- ondoak, izenordainak, aditz flexioa
Preposizioak
Kasuen sintaxia: aditz lagunak
Perpausen sintaxia: lokarriak eta partikulak

2.2. Testuak:
- Testuak itzultzeko eta iruzkinak egiteko teknikak ikasten hastea

Azterketa morfosintaktikoa egitea eta grekoaren egiturak norberaren hizkuntzaren
egiturarekin konparatzea
- Lan edo zati itzulien ulermenezko irakurketa
-

2.3. Lexikoa:
- Helenismoak
- Hitzen erabidea. Aurrizkiak eta atzizkiak. Hitz- elkarketa eta eratorpena
2.4. Ondarea:
- Literatura generoak: genero eta egile nagusiak
- Greziako emakumea eta bizimodua
- Greziako gizartea
3. Hiruhilabetekoa:
3.1. Hizkuntza:
- Izen deklinabidea. Hiru deklinabideak
- Izen ondoak. Izenordainak. Aditz flexioa
- Forma ez pertsonalak
- Menpeko perpausak: hasiera
3.2. Testuak:
- Testuak itzultzeko eta iruzkinak egiteko teknikak ikasten hastea
- Azterketa morfosintaktikoa egitea eta grekoaren egiturak norberaren hizkuntzaren
egiturarekin konparatzea
- Lan edo zati itzulien ulermenezko irakurketa
3.3. Lexikoa:
- Helenismoak
- Transliterazioak
- Aurrizkiak eta atzizkiak
- Termino zientifikoak
3.4. Ondarea:
- Greziako eraikuntzak
- Greziako festak
- Polisak

KALIFIKAZIOA ETA BERRESKURAPENA:

1. Ebaluatzeko irizpideak
Indarrean dagoen araudian curriculumerako ezarritakoak eta institutuko idazkaritzan
hezkuntza komunitatearen eskura dagoen urteko programazioan zehazturikoak.
DBHko curriculuma
Batxilergoko curriculuma

2. Ebaluatzeko prozedura
2.1. Froga idatziak, objetiboak. Gutxienez bi ebaluazio bakoitzeko. Gai baten garapena.
Testu iruzkin bat. Itzulpen ariketak. Gramatika ariketak…
2.2. Ahozko frogak, hauek ez dira abisatu behar, morfologiaren inguruan izango dira eta
prozesua modu egokian jarraitzen ari den edo ez neurtzeko balioko dute
2.3. Erromatar ondarearen inguruan ezagutzak ebaluatzeko hizkuntzarekin batera
galderak egingo dira edota azterketa bereiztuak egingo dira.
2.4. Lan monografikoak eta taldeka
2.5. Irakurketa liburuak

3. Kalifikazio irizpideak :
3.1. Froga idatzia (%90a) helburuen lorpena neurtuko duena
3.2 Ikerketa lanak ondarearen inguruan gehi irakurketa lanak ezagutzak neurtuko dituena.
Klaseko behaketa eta jarrera positiboa. Eztabaidetan parte hartzea.Etxekolanak ekarriak
izatea. Materiala egunero ekartzea, puntualtasuna eta etorrera; irakasleak mugikorraren
inguruko arauak jarraitzea hau da beti gordeta irakasleak ez badu kontrakorik esaten. ;interesa
eta jarrera egokia neurtuko duena (%10).

4. Berreskurapenak

Kalifikazio

positiboa lortzen ez duten ikasleentzat ebaluazio jarraia denez, lehen

ebaluaketa gainditzen ez bada bigarrena gaindituz lehena gainditutzat ematen da.
bigarren ebaluaketa suspenditzen bada hirugarrena gaindituz gainditutzat ematen
Azkenik, ikasleren batek ez badu emaitza positiboa lortzen, azterketa finala egingo
hirugarren ebaluaketaren ondoren. Hala ere, hau guztia araudiaren arabera bideratuko
Azkenik, ekainean, ez ohikoan, errekuperatzeko aukera izango du.
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