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Batx_2 Greko II_PROGRAMAZIO LABURPENA 

Irakaslea  Ana Botello Maila  LB 2 Ikasturtea  21-22 

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 

Greko irakasgaiak, Batxilergoan, lehen xedea du ikaslea antzinako grezieraren ezagutzan 
sartzea,  etimologiabere alderdi morfologiko, sintaktiko eta lexikoetan, tradizio literario 
helenikoaren jatorrizko testu garrantzitsuenetariko batzuetan sarrera zuzena izan dezaten, haien 
bitartez iritsi baita guregana ondare klasikoa deritzonaren zati handi bat. 

Beraz, kurtso honek aurreko urtean hasitakoaren sakonketa ekartzen du. Hasierako birpasoa 
eginez gain , poliki poliki sakonago ikasiko ditugu alderdi morfologiko zein sintaktiko eta 
pixkanaka pixkanaka ikasleak gero eta konplikatuago eta literarioagoko testuak landuko 
ditu.Greziar literaturari begirada orokor bat emango diogu, garrantzitsuenak diren genero eta 
autoreak ikasiko ditugularik. 

Etimologiak ere bere garrantzia izango du; izan ere, erabiltzen dugun hitz asko grezieran dute 
bere jatorria. Honen xedea izanen da ikasleek bere hiztegia ahalik eta abertsa erabil dezaten. 

Kontingentzia Plana  

Arreta ez-Presentzialaren Plana. 

OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          UNITATEAK 

1) Hizkuntza komunikazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Matematika gaitasuna eta zientzia 
eta teknologia oinarrizko gaitasunak.           

3) Gaitasun digitala. 1 2 3 4 5 6     

4) Ikasten ikastea 1 2 3 4 5 6     

5) Gaitasun sozial eta zibikoa. 1 2 3 4 5 6     

6) Ekimena eta ekintzailetza. 1 2 3 4 5 6     

7) Kontzientzia eta adierazpen 
kulturalak. 1 2 3 4 5 6     

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK  

Batxilergoa: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1BATX CURRICULUMA 

EDUKIAK  

Edukiak, Ebaluazio Irizpideak eta Estanda Ebaluagarriak Gaiaren Programazio Orokorrean 

eta BONen adierazita daude. 

. 1. Ebaluazioa 

Gramatika 

      -3 deklinabideak.   Adjektiboak Aditzen indikatiboa    izenordeak.       Erlatiboa. Erlatibo menpeko 

perpausa. ( Birpasoa) 

Adjektiboaren mailak. Partizipio eta Infinitiboa : morfologia eta sintaxia 

Literatura : Epika greziarra. 

Etimologia : Hitzen osaketa. Definizioak eta etimo greziarrak 

2. ebaluazioa  

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1
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Gramatika : 

Abots ertaina eta pasiboa.  Morfologia eta sintaxia 

Infinitibo eta partzipioa. Sintaxia. ( testuak) 

Literatura :Lirika .Antzerkia 

Etimologia : Hitzen osaketa. Definizioak eta etimo greziarrak 

3. ebaluazioa  

Gramatika : 

Subjuntibera . 

Perpaus zirkunstantzialak : Helburuzkoak, denborazkoak, kausalak,  

Sintaxi osoaren birpasoa. 

Infinitibo eta partizipioa. Testuak 

Literatura : 

-Historiografia-Hizlaritza 

Etimologia : Hitzen osaketa. Definizioak eta etimo greziarrak 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

 
BATX CURRICULUMA 

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa  2. Ebaluazioa  3. Ebaluazioa  

Orduak  Unitateak  Orduak  Unitateak  Orduak  Unitateak  

16 1.Unitatea 20 3.Unitatea 20 5.Unitatea 

18 2.Unitatea 20 4.Unitatea 20 6.Unitatea 

1 Azterketa  1 Azterketa  1 Azterketa  

1 Globala 1 Globala 1 Globala 

 

 Covid-19a dela eta egoera ez-presentzialera joan behar badugu, maetodologia online izango 

da: clasroom, meet, baliabideak erabiliko direlarik. 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA  

     Lehenengo ebaluazioan: Lehen azterketa  morfologiaren birpaso orokorra izanen da ( aurreko kurtsoko 

osoa) 

  

Bigarren eta hirugarren ebaluazioan  Unibertsitatean sartzeko Hautaprobaren ereduari jarraoituz  izango 

da, non testu baten itzulpenak eta analisi morfosintaktikoak 6 puntu balio  duen, galdera morfologikoak 

puntu bat,  literatura galdera 2 puntu ( hautaproba prestatzeko klaseetan testu iruzkina landuko da, baina ez 

da sartzen kalifikazioan )  

 

https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
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.- Aditzen aldietan edo deklinabidean egindako akatsak agertzen direnean, 0,25puntuazioa kentzen da.   

.- Analisian, itzulpenean  egindako akatsak agertzen direnean, 0,25 puntu kenduko da akats bakoitzak. 

.- Zibilizazio, kultura, literatura eta etimologiari buruzko galderen balorazioa orokorra izango da. 

Irakasleak ikasleek klasean  eta  batez ere etxean eginiko  lana ere baloratuko du  

3. ebaluazioaren nota izango da hiruren nota proportzio honetan: 1. ebaluazioa %20 ; 2. ebaluazioa %30 

eta 3.a % 50 

 

Ebaluazio bat suspendituz gero, ikasleak hurrengo ebaluazioa gaindituz gero, gainditutzat emanen da  

Ohiko eta ez-ohiko ebaluazioetako  azterketetan, materia osoarekin joango dira ikasleak.  

 

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK 

Borobiltzea:  

Ebaluazioko nota jartzeko, borobiltze matematiko arrunta erabiliko da: 

- Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da. 

- Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da aplikatuko 4,5-5 

tartean, hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da. 

Ikasturte bukaerako nota kalkulatzeko, ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko notarekin kalkulatuko 

da, eta ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da. 

GUTXIENEKOAK 

Ebaluazio bakoitzean egiten diren frogetan emandako materiari buruzko ariketa praktikoak eta teoria 

agertuko da.   

 Ebalualtzeko erabiliko ditugun azterketetan elementu hauek azalduko dira: 

 Testuaren azterketa: morfologia eta itzulpena. 

  Literaturari buruzko galdera bat. 

 Etimologia galdera bat 

Gutxienekoak 

Gutxienekoak Estandar ebaluagarriekin bat egiten dute, ikasleak neurri egokian lortu behar dituenak. 

ERREKUPERAZIO SISTEMA  

 . · Ebaluazio bat suspendituz gero, ikasleak hurrengo ebaluazioa gaindituz gero, gaindituko du.  

Ohiko eta ez-ohiko ebaluazioetako  azterketetan, materia osoarekin joango dira ikasleak.  

 

 
       Iruñean, 2021eko iraila. 

 
 


