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EDUKIAK
1. Lehendo hiruhilabetekoa:
a. Hizkuntza
- Izen eta izenordain flexioa birpasatzea
- Aditz flexioa: birpasoa. Aditz laburbilduak
- Forma ez pertsonalak: Infinitiboa eta Partizipioa
b. Testuak
- Jatorrizko testuak itzuli eta iruzkintzea, bereziki Atikako grekoz eta koinéz
idatzitakoak.
- Hiztegia ongi erabiltzea.
- Grekozko lan eta zati itzuliak irakurri eta iruzkintzea.
c. Lexiko
- Hiztegi grekoa ikastea.
- Helenismoak hizkuntza modernoen hiztegi arruntean.
- Batxilergoko irakasgaietan erabiltzen diren jatorri greko-latindarreko
hitzak
d. Ondarea
- Testu grekoen transmizioa eta Greziaren aurkikuntza: Erromatik gaur egun
arte.
- Kultura modernoaren sustrai grekoak literaturan, filosofian, zientzian eta
artean.
- Literatura grekoa autoreak eta generoak:


Greziar epika



Greziar epikaren ezaugarriak. Homero



Iliada: forma eta edukia



Odisea: forma eta edukia



Greziar poesia lirikoa



Esparru historikoa eta jatorria



Azpijeneroak: ezaugarriak eta olerkari lirikorik garrantzitsuenak.

2. Bigarren hiruhilabetekoa
a. Hizkuntza
- Aditz atematikoak
- Aoristo tematikoak
- Menpeko perpausak: Erlatibozkoak, sustantibak
- Boza pasiboa
b. Testuak
- Jatorrizko testuak itzuli eta iruzkintzea, bereziki Atikako grekoz eta koinéz
idatzitakoak.
- Hiztegia ongi erabiltzea.
- Grekozko lan eta zati itzuliak irakurri eta iruzkintzea.

c. Lexikoa
- Hiztegi grekoa ikastea.
- Helenismoak hizkuntza modernoen hiztegi arruntean.
- Batxilergoko irakasgaietan erabiltzen diren jatorri greko-latindarreko hitzak.

d. Ondarea
- Literatura grekoa: autoreak eta jeneroak
- Greziar antzerkia
- Antzerkia kanpoko elementuak: zatiak, aktoreak,jantziak
- Tragedia
- Ezaugarriak, marko historikoa, bilakaera eta tragediaren egitura
- Autore tragikoak: Eskilo, Sofokles eta Euripides
- Komedia
- Ezaugarriak, bilakaera eta komediaren egitura
- Komediagileak: Aristofanes eta Menandro

3. HIRUGARREN hiruhilabetekoa

a. Hizkuntza
- Perpaus koordinatuak
- Menpeko perpaus adberbialak

b. TESTUAK
- Jatorrizko testuak itzuli eta iruzkintzea, bereziki Atikako grekoz eta koinéz
idatzitakoak.
- Hiztegia ongi erabiltzea.
- Grekozko lan eta zati itzuliak irakurri eta iruzkintzea.

c. LEXIKOA
- Hiztegi grekoa ikastea.
- Helenismoak hizkuntza modernoen hiztegi arruntean.
- Batxilergoko irakasgaietan erabiltzen diren jatorri greko-latindarreko hitzak

d. ONDAREA
- Literatura grekoa: Autoreak eta jeneroak
- Historiografia:
- Historiagileak: Herodoto, Tuzidides eta Jenofonte
- Hizlaritza- Oratoria
- Greziar hizlaritzaren ezaugarriak
- Autoreak: Lisias, Demostenes eta Luziano

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. Greziar 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) (azterketak) helburuen lorpena neurtuko duena.
- 3.2 Bidaltzen diren lanak ondareari buruzkoak gehi eguneroko etxeko lana
egina ekartzea .Materiala, batez ere hiztegia (bigarren mailan ezinbestekoa
da eta) eta jarrera egokia . Mugikorra ikasleek beti gordeta irakasleak ez
badu kontrakorik esaten. Puntualtasuna (%10)
4. BERRESKURAPENA
Kalifikazio positiboa lortzen ez duten ikasleentzat ebaluazio jarraia denez, lehen
ebaluaketa gainditzen ez bada bigarrena gaindituz lehena gainditutzat ematen da. Eta
bigarren ebaluaketa suspenditzen bada hirugarrena gaindituz gainditutzat ematen da. Hala
ere, hau guztia araudiaren arabera bidertuko da. Azkenik, ikasleren batek ez badu emaitza
positiboa lortzen, azterketa finala egingo du hirugarren ebaluaketaren ondoren. Azkenik,
ekainean, ez ohikoan, errekuperatzeko aukera izango du.

