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ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

Ikasgaia: Hizkuntza- eta Gizarte-Eremua  

Gaia: Elkarrizketa 

Maila: III-3. maila 

Saioak: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

Gure inguruko pertsonekin hitz egitea hizkuntza- eta gizarte-eremuko 

jarduera bat da. Solasaldi libreek eta elkarrizketa arautuek elkarren 

ezagutza sustatzen dute, eta gizartean sortzen den informazioa eskurago 

jartzen digute. 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: HHEko ikastetxera hainbat herrialdetako iheslariak iritsi 

dira (Siria eta Eritreakoak, besteak beste). Haien bizimodua erabat aldatu 

da azken hilabeteotan, eta Euskal Herrian bukatu dute azkenean. Arabieraz 

hitz egiten dute, baina asko dira ingelesez ere oso ondo moldatzen direnak, 

eta gero eta gehiagok dakite gaztelania, Hego Amerikan egondako 

emigrante siriarren eraginez. 

Komunikabideetan askotan entzun ditugu haien lekualdatzeei buruzko 

kontakizunak, baina, oraingoan, aurrez aurre dauzkagu. 

 

B. Arazoa: Zer dakigu etorkinei buruz eta jaioterritik beste herrialde 

batera egiten duten lekualdatzeari buruz? Munduaren alderdi hori gurera 

hurbiltzea du helburu ikastetxeak, eta, era berean, guk ere gure historia 

pertsonalean edota familian egin ditugun lekualdatze garrantzitsuen berri 

ematea.  

 

C. Helburua: Ikastetxean kultura-artekotasuna bultzatzea, eta bertan 

dauden kulturak eta jatorriak ezagutzeari bide ematea, informazio-genero 

bat baliatuz. 

 

 

Ataza: 

Ikaskide bati (etorkina izan edo ez) ahozko elkarrizketa sinple elebiduna 

egitea (ingelesez eta gaztelaniaz), berak edo bere familiak egindako 

lekualdatze esanguratsu bati buruz, gero ikastetxeko aldizkarian euskaraz 
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eta gaztelaniaz argitaratzeko.  

 

 

Oinarrizko gaitasunak: 

A. Zeharkakoak: 

Komunikazioa ahozko komunikazioan, ahozkoa ez den komunikazioan, 

eta komunikazio digitalean: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko gaitasuna:1,3,4,8,10,13,14,15 eta 18 

jarduerak 

Elkarbizitzarako gaitasuna: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 eta 14. 

jarduerak  

Ekimenerako eta ekintzailetzarako gaitasuna: 3, 4, 5, 7, 13 eta 16. 

jarduerak 

Izaten ikasteko gaitasuna: 3, 4 eta 18. jarduerak  

B. Irakasgaiari dagozkionak:  

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako gaitasuna: jarduera guztiak 

 Gizarte-gaitasuna : 1, 5 ,12 eta.13 jarduerak 

 

 

 

Helburu didaktikoak: 

-Migrazio-prozesuen atzean dauden arrazoiak ezagutzea. 

-Hainbat kazetaritza-genero identifikatzea. 

-Komunikabide sozialak eta informazio- eta komunikazio-teknologiak 

autonomiaz eta sen kritikoz erabiltzea. 

-Ahozko kodea eta idatzizko kodea bereiztea. 

-Elkarrizketa motak identifikatzea. 

-Lan-elkarrizketari antzematea.  

-Kazetaritza-elkarrizketen ezaugarriak ezagutzea. 

-Kazetaritza-elkarrizketen egitura aztertzea. 

-Kazetaritza-elkarrizketa bat prestatu, egin eta idaztea. 

-Norberaren eta besteen testuak eraginkortasunez berrikustea.  

-Taldean lan egitea eta lan kolektiboen ardurak partekatzea. 

-Beste herrialdeetako pertsonen eta kulturen ekarpen positiboak 

balioestea. 

-Modu koherente, zuzen eta egokian mintzatzea eta elkarri eragitea.  

-Norbere ikasketa-prozesuaren gainean gogoeta egitea. 

 

Edukiak: 

-Migrazio-prozesuak eta horien kausak identifikatzea. 



ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

 HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta Gizarte- Eremua 

 

3 

-Bestelako pertsonek eta kulturek egindako ekarpen positiboak baloratzea. 

-Kazetaritza-generoek osatutako hiru bloke nagusien arteko oinarrizko 

bereizketa egitea. 

-Hainbat komunikabidetako albiste eta elkarrizketen irakurketa autonomoa 

eta entzunaldia egitea. 

-Hainbat komunikabidetako albiste batean «6 W» direlakoak topatzea. 

-Kazetaritza-elkarrizketa baten egitura aztertzea. 

-Hainbat komunikabidetako elkarrizketen bitartez, ahozko eta idatzizko 

kodea alderatzea. 

-Elkarrizketa motak. 

-Lan-elkarrizketa identifikatzea. 

-Lan-elkarrizketa onak nola egiten diren jakitea. 

-Kazetaritza-elkarrizketen ezaugarriak ezagutzea. 

-Kazetaritza-elkarrizketen egitura aztertzea. 

-Elkarrizketa bat prestatu edo planifikatu, egin eta idaztea. 

-Norberaren eta besteen testuak eraginkortasunez berrikustea.  

-Lana taldean egitea eta lan kolektiboen ardurak partekatzea. 

-Norbere ikasketa-prozesuaren gainean gogoeta egitea. 

-Ahozko zein idatzizko produkzioaren gaineko berrikuspenarekiko jarrera 

positiboa izatea. 

-Solaskideen hizkuntza-ohiturak errespetatzea. 

 

Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 1, 2, 3 eta 4. jarduerak 

B. Garapen-fasea: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13. jarduerak 

C. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 14, 15 eta 16. jarduerak 

D. Orokortzea eta transferentzia: 17 eta 18. jarduerak  

 

 

Ebaluazioa  

A. Adierazleak: 

  

-Migrazio-prozesuen kausak ezagutzen ditu. 

-Hainbat kazetaritza-genero identifikatzeko gai da. 

-Komunikabide sozialak eta informazio- eta komunikazio-teknologiak 

autonomiaz eta sen kritikoz erabiltzen ditu. 

-Ahozko kodea eta idatzizko kodea bereizten ditu. 

-Elkarrizketa motak identifikatzen ditu. 

-Lan-elkarrizketa ezagutzeko gai da.  
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-Kazetaritza-elkarrizketaren ezaugarriak ezagutzen ditu. 

-Kazetaritza-elkarrizketen egitura aztertzen daki. 

-Kazetaritza-elkarrizketak prestatu, egin eta idazteko gai da. 

-Bere eta besteen testuak eraginkortasunez berrikusten ditu.  

-Taldean lan egiten du eta lan kolektiboetan ardurak partekatzen ditu. 

-Beste herrialdeetako pertsonek eta kulturek egiten dituzten ekarpen 

positiboak balioesten ditu. 

-Ahoz, adierazpen koherente, zuzen eta egokiak egiten ditu, eta modu 

berean elkarreragiten du.  

-Bere ikasketa-prozesuaren gainean gogoeta egiten du. 

 

  

B. Tresnak: 

● Lehen fasea: 3 eta 4 jarduerak  

● Garapen fasea: 8, 14a eta 15. jarduerak 

● Azken fasea: 17. eta 18 jarduerak 
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http://goo.gl/PYCdu8 

 

 

 

 

 

 

Ikasleentzako materiala 

HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta gizarte-eremua 

 

 

http://goo.gl/PYCdu8
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1. JARDUERA: Arazo egoera 

Dakizuen bezala, HHEko ikastetxera hainbat herrialdetako iheslariak iritsi 

dira (Siria eta Eritreakoak, besteak beste). Haien bizimodua erabat aldatu 

da azken hilabeteotan, eta Euskal Herrian bukatu dute azkenean. Batzuek 

arabieraz hitz egiten dute, baina asko dira ingelesez ere oso ondo 

moldatzen direnak, eta gero eta gehiagok dakite gaztelania, Hego Amerikan 

egondako emigrante siriarren eraginez. 

Komunikabideetan, askotan entzun ditugu haien lekualdatzeei buruzko 

kontakizunak, baina orain aurrez aurre dauzkagu, eta bertatik beratara 

ezagut ditzakegu, unitate didaktiko honetako azken atazaren bidez. 

 

Azken atazan egin beharrekoa hau da: 

 

Binaka jarrita, ikaskide bati (etorkina izan edo ez izan) ahozko elkarrizketa 

sinple elebidun bat egitea (ingelesez eta gaztelaniaz), berak edo bere 

familiak egindako lekualdatze esanguratsu bati buruz, gero ikastetxeko 

aldizkarian euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzeko.  

 

Zer dakigu etorkinei buruz eta sorterririk beste herrialde batera egiten 

duten lekualdatzeari buruz? Zer daki gizarteak eta zer dakite gure 

ikaskideek Ameriketako hainbat herrialdetara emigratu zuten gure 

familiakoez? Zer dakite gurasoak atzean utzita herrialdetik kanpora joan 

behar izan zuten gerrako haurrez? Edota, gaur egun, haien herrialdean lana 

aurkitzeko modurik eduki ez eta atzerrira joan diren biloba edo seme-

alabez? 

 

http://goo.gl/mExAsJ                               http://goo.gl/0ryk4V 

http://goo.gl/mExAsJ
http://goo.gl/0ryk4V
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 Jar zaitezte hirunaka edo launaka, eta aukeratu zuetako bat 

bozeramaile aritzeko. Talde berberarekin arituko zarete sekuentzia 

didaktiko osoan, baina bozeramailea jarduera bakoitzean aldatuko 

duzue. 

 Banaka, idatzi taulan zein migrazio-kasu ezagutzen dituzuen zuen 

inguruan.  

  Komentatu itzazue kasu horiek talde txikian, eta adierazi mapamundi 

batean zein motatako lekualdatzeak egon diren, jatorria eta helmuga 

seinalatuta. 

 Amaitzeko, talde bakoitzak, txandaka, taldean landutako 

lekualdatzeak aurkeztuko ditu, eta mapamundian ezarriko ditu; 

horrela, ikasleek ezagutzen dituzten kasu guztiak agertuko dira 

mapamundi horretan. 

KASUAK FROM / NONDIK / 

ORIGEN  

TO … / NORA / DESTINO 
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http://goo.gl/G3lwa3

 

 

2. JARDUERA:Herrialde migratzaileak  eta komunikabideak 

Ziur asko, behin baino gehiagotan galdetuko zenion zeure buruari 

zehazki zein den komunikabideek gizartean duten egitekoa. 

Komunikabideak ezinbestekoak dira informazioa hainbat ikuspuntutatik 

jasotzeko, bidegabekeria salatzeko, demokrazia hobetzeko, eta abar. 

Oraingo honetan, komunikabideek herrialde migratzaileei dagokienez 

egiten duten lanean pentsatuko dugu. 

 

 

 

http://xristostegos.com/ 

 

 Bost minutuan, idatz ezazue, banaka: Zer dakizu beste leku 

batzuetara emigratzen duten pertsona edo herriei buruz? 

Eta zure hiri edo herrialdera datozenei buruz?  Zein 



ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

 HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta Gizarte- Eremua 

 

9 

komunikabideren bidez jaso duzu informazioa eta zein 

motatako testuak irakurri edo entzun dituzu?  

 Partekatu zure gogoetak talde txikian.   

 Txandaka, talde bakoitzak bere ekarpenak komentatuko 

dizkio ikasgela osoari. Gero, ekarpen guztiak taula honetan 

bildu eta apuntatu. 

 

Zer dakizu? Komunikabideak Testu motak 

  Albistea? 

Editoriala? 

… 

… 

 

 

3. JARDUERA:Helburuez gogoeta 

Aurreko jardueran ikusi duzuenez, kazetaritza-genero ugari erabiltzen dira 

komunikabideetan: albistea, kronika, zuzendariarentzako gutuna, iritzi-

artikulua, erreportajea, editoriala, elkarrizketa... Horien guztien artetik, 

elkarrizketaren inguruan arituko gara Unitate Didaktiko honetan. 

Elkarrizketa batzuk entzun eta irakurriko ditugu, nola egiten diren ikasiko 

dugu, eta, unitatea amaitzerako, elkarrizketak ondo egiteko gai izango 

gara. 

Prozesuan zehar, honako helburu hauek lortzen saiatuko gara, besteak 

beste: 

 

 

 

 

http://goo.gl/HzQJlW 

  

 Lana taldean egitea eta lan kolektiboen ardurak partekatzea. 
 Beste herrialdeetako pertsonen eta kulturen ekarpen positiboak 

http://goo.gl/HzQJlW
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balioestea. 
 Helburu ezberdinak lortzeko, informazio-iturri digitalak baliatzea. 
 Euskal Herrian XX. mende bukaeran eta XXI. mende hasieran 

izandako migrazio-mugimenduen inguruko informazioa bilatzea. 
 Elkarrizketa motak ezagutzea: besteak beste, lan-elkarrizketa eta, 

batez ere, kazetaritza-elkarrizketa. 
 Testu-generoaren egiturari buruz hausnartzea: elkarrizketa. 
 Kazetaritza-elkarrizketa eta albistea erlazionatzea. 
 Kazetaritza-generoak identifikatzea. 
 Hainbat elkarrizketa analizatzea. 
 Norberak eta ikaskideek sortutako lanak berrikustea. 
 Kazetaritza-elkarrizketa bat egitea. 
 … 

 

Aurreko zerrendari beste helbururen bat gehituko zenioke?  

Osatu zerrenda hori ikaskide guztien artean. 

 

http://goo.gl/Ji02g6 

 

Ez ahaztu azken jarduera honako hau izango dela: 

 

 

Binaka jarrita, ikaskide bati (etorkina izan edo ez izan) ahozko elkarrizketa 

sinple elebiduna egitea, berak edo bere familiak egindako lekualdatze 

esanguratsu bati buruz, gero ikastetxeko aldizkarian euskaraz eta 

gaztelaniaz argitaratzeko.  

 

 

 

4. JARDUERA: Lana antolatzea  

Denen artean, adostu ezazue zein profiletako jendea elkarrizketatuko 

duzuen, aukeraketan aniztasuna egoteko eta, batez ere, historia on bat 

topatzeko. Talde-lana da, bai eta taldeko kide 

bakoitzarena ere. 

1. Laukote bakoitzak ezaugarri ezberdinak dituzten bi 

pertsona bilatuko ditu (jatorria, adina, sexua, 

etorkina, bertakoa...) elkarrizketa egiteko.  

2. Lauko talde bakoitzeko ordezkaria gainerako 

ordezkariekin bilduko da, talde bakoitzean nor 

elkarrizketatuko duten jakiteko eta aniztasuna 

bermatzeko. 

http://goo.gl/Pu9qP 

http://goo.gl/Ji02g6
http://goo.gl/Pu9qP
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Azken emaitzak irakurlearentzat interesgarria izan behar du, eta parte-

hartzaile autoktonoen zein etorkinen arteko loturak estutzeko aukera eman 

behar du. 

Gehienbat binaka egingo dugu lan, nahiz eta, noizbehinka, launaka jarriko 

garen edo gelako guztiak batera arituko garen. Batzuetan, banaka ere 

egingo dugu lan. Adibidez, honako ariketa honetan. 

 

Egin gogoeta jarduera honen eta Unitate Didaktiko honetan lan 

egiteko moduaren inguruan 

 

Zer iruditzen zaizu lana binaka edo 

taldeka egitea? 

 

 

Interesgarria iruditzen al zaizu 

Unitate Didaktikoaren 

proposamena? 

 

 

Zure ustez, zein alderditan izango 

duzu zailtasunen bat edo beste? 

 

 

Nola konponduko zenituzke zailtasun 

horiek? (irakaslearengana joz, 

ikaskidearekin batera, klaseko 

taldean...) 

 

 

 

 

 

5. JARDUERA: Migrazioak 

  5.1. Begiratu unitate honetan azpimarratuta dauden terminoak. Hitz-

gakoak dira migrazio-prozesuak eta munduko pertsona ugariren bizitzak 

ulertzeko: migrazio-politika, immigranteak, familia emigrantea, 

iheslariak. Prentsako hainbat titular eta albistek termino horiek 

darabiltzate. Zein da horien esanahia? Erabili Harluxet Hiztegi 
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Entziklopedikoaren sareko hiztegia http://www1.euskadi.net/harluxet/, 

azpimarratutako hitzak zehazki zer diren jakiteko. 

 

 ESANAHIA 

MIGRATU  

 

IMMIGRATU  

 

EMIGRATU  

 

IHESLARIA  

 

 

Orain badakigu hitz horien esanahia, baina nola izendatzen dira kontzeptu 

garrantzitsu horiek gaztelaniaz eta ingelesez?  Hona hemen dagozkien 

hitzak bilatzeko erabil ditzakezun bi esteka: 

 http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/index.asp 

http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp 

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA 

 Migrazio-politika 

 

  

Pertsona immigranteak 

 

  

Familia emigrantea 

 

  

Iheslaria 

 

  

 

http://www1.euskadi.net/harluxet/
http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/index.asp
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
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5.2. Zergatik gertatzen dira migrazioak? Noiz gertatzen dira? Nor 

lekualdatzen da? Zein arrazoi daude lekualdatzeen atzean? Pertsonalak, 

ekonomikoak, politikoak, lanaren arlokoak... Ikertu eta bilatu sarean XX. 

mende bukaeran eta XXI. mende hasieran Euskal Herrian egondako 

migrazio-mugimenduen inguruko informazioa eta laburbildu ateratako ideia 

nagusiak. Ez ahaztu erabilitako informazioaren iturria edo iturriak aipatzeaz.  

Zergatik gertatzen dira migrazioak? Noiz gertatzen dira? Nor 

lekualdatzen da? 

 

Zein arrazoi daude lekualdatzeen atzean? Pertsonalak, 

ekonomikoak, politikoak, lanaren arlokoak... 

 

 

Iturria(k): 

Ez baduzu informaziorik aurkitu, hona hemen lotura bat: 

http://www.documentacion.edex.es/docs/1308blainm.pdf 

 

5.3. Erlazionatu 1. jardueran launaka aipatu dituzuen kasuak eta 5.2. 

atalean idatzi dituzuen azalpenak; ondoren, adierazi nola izendatuko 

zenituzkeen 5.1. atalean islatutako migrazio-prozesu horiek.  Gero, azaldu 

klaseko taldeari, eredu honi jarraituta: 

 

FROM / 

NONDIK / 

ORIGEN 

 

TO … / 
NORA / 

DESTINO 

 

KAUSAK  

 

MIGRAZIO-

PROZESUA 

 

 

1. Siriatik  

 

 

 

2.-... 

 

1. Erromara 

 

 

 

1. Gerratik ihesi, Siriatik 

ihes egin duen familia. 

Idomeniko iheslari-

esparrura iritsi da, eta 

bertatik Erromara 

joateko aukera du. 

 

 

1. Emigrazioa 

 

 

http://www.documentacion.edex.es/docs/1308blainm.pdf
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3.-... 

 

 

 

 

 

 

 

6. JARDUERA: Kazetaritza-generoak  

Aipatu dituzuen kasuetako batzuk albisteak dira; beste batzuk 

zuzendariarentzako gutunen atalekoak dira; beste 

batzuei elkarrizketa egin diete. Kasu guztietan 

kontatzen da jazoera baten inguruko historia: 

batzuetan objektiboki (albistearen kasuan, adibidez); 

beste batzuetan, subjektibotasuna eta iritzia erantsiz 

(zuzendariarentzako gutunen atalaren kasuan, 

kasurako).  

http://wwwrenes.blogspot.com.es 

 Unitate honetan elkarrizketa landuko dugu, baina beste zein kazetaritza-

genero daude? Zer lotura daukate elkarrizketarekin? Informazioa eskaintzen 

al dute? Iritzi-generoaren barruan sartzen al dira? 

6.1. Bilatu kazetaritza-generoei buruzko informazioa 

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html webgunean 

 

KAZETARITZA-GENEROAK 

http://goo.gl/Ji02g6 

 

 

 

 

 

http://wwwrenes.blogspot.com.es/
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html
http://goo.gl/Ji02g6
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http://goo.gl/68fe2t 

 

 

 

Kazetaritza-generoak identifikatu ostean, eta horien inguruan bildutako 

informazioarekin, osa ezazu honako kontzeptu-

mapa.

  

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/68fe2t
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6.2. Aurreko atalean ikusi duzuen bezala, informazio-elkarrizketak 

eta albisteak ezaugarri komun batzuk dauzkate. Zein dira ezaugarri horiek? 

Zure ikaskidearekin batera, bilatu eta adostu zertan datozen bat informazio-

generoak. 

 

Informazio-generoen ezaugarriak:  
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7. JARDUERA: Komunikabideak 

 Launaka jarrita, aukeratu egun 

berean hainbat 

komunikabidetan agertu den 

albiste garrantzitsu bat: 

egunkari baten paperezko 

formatuan, formatu digitalean, 

irratian eta telebistan.  

 

 

http://goo.gl/X9rDho 

 

 Taldekide bakoitzak formatu horietako bat landuko du, eta ateratako 

ondorioak gainerakoei adieraziko dizkie. 

Taldea osatzen duzuenon arabera (erdaldunak, euskaldunak, arabiarrak, 

txinatarrak, errumaniarrak...), beste hizkuntzetako berriak ere analizatu 

ahal izango dituzue. Erreparatu komunikabide bakoitzak eman dituen 

informazio eta titularrei. Web hauetara jo dezakezue, lagungarriak dira eta: 

 http://www.bbc.co.uk/ws/languages   

http://www.prensaescrita.com/asia/china.php 

 http://www.mediatico.com/es/periodicos/orientemedio/ 

 http://www.mediatico.com/es/periodicos/orientemedio/ 

Paperezko prentsa ere erabil dezakezue. Taldekide bakoitzak aurretiaz 

gainerakoekin adostutako egunkari bat ekarriko du.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/X9rDho
http://www.bbc.co.uk/ws/languages
http://www.prensaescrita.com/asia/china.php
http://www.mediatico.com/es/periodicos/orientemedio/
http://www.mediatico.com/es/periodicos/orientemedio/
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7.1. ALBISTE GARRANTZITSUA: 

 EGUNKARI 

DIGITALA 

PAPEREZKO 

EGUNKARIA 

IRRATIA TELEBISTA 

KANALA 

 

    

LANGUAGE/HIZKUN

TZA 

 

    

WHAT/ZER  

 

   

WHO/NOR  

 

   

WHEN/NOIZ  

 

   

WHERE/NON  

 

   

WHY/ZERGATIK  

 

   

HOW/NOLA  

 

   

 

 

Ondorioak: 
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Albistearen zein ezaugarritan datoz bat lau komunikabideak? Zein 

ezaugarritan bereizten dira? 

Balia ezazu taula hau:  

 EGUNKARI 

DIGITALA 

PAPEREZKO 

EGUNKARIA 

IRRATIA TELEBISTA 

PUBLIZITATEA 

 

    

ESTEKAK  

 

   

BIDEOAK  

 

   

AUDIOAK  

 

   

ELEMENTU 

INTERAKTIBOA

K 

 

 

   

IRAUPENA   

 

   

LUZERA  

 

   

… 

 

    

 

 

7.2. TERTULIA PEDAGOGIKOA 

Kazetaritza-generoei buruzko atalari bukaera emateko, tertulia pedagogikoa 

egingo dugu talde bakoitzak hautatutako albistearen inguruan.  

Zein urrats egin behar dira tertulian? 

1. Albistea irakurri. 
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2. Zuen arreta piztu duten atalak azpimarratu.  

3. Ahoz, paragrafo horiek zergatik aukeratu dituzuen argudiatu.  

Ez ahaztu besteen txanda 

errespetatzea.  

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/2f3r7R  

Pentsatu al duzu albistea idatzi duen kazetariari informazioa nola iritsi 

zaion? Inon adierazten al da jatorria edo iturria zein den? Informazio-

elkarrizketa bat, akaso? 

Sarritan, informazio edo albiste askoren jatorria informazio-elkarrizketa 

izaten da, edo kazetariak hainbat testuingurutan (politikoa, soziala, 

judiziala...) jasotako adierazpen edo testigantza. Kazetaritza-genero batetik 

abiatuta sortzen du albistea egileak. Horrenbestez, 6 W direlakoei buruzko 

informazioa informazio-elkarrizketa edo elkarrizketa objektibo horietan ere 

aurki dezakegu. 

 

 

8. JARDUERA: Koebaluazioa 

Komunikabideei eta kazetaritza-generoei buruz irizpide eta informazio asko 

daukagu jada. Halere, ezagutza hori zuk zeuk egiaztatzea komeni da, bai 

eta ikaskide baten laguntzaz gogoeta egin eta ezagutza hori hobetzea ere. 

 

http://goo.gl/fD0YGX 

http://goo.gl/2f3r7R
http://goo.gl/fD0YGX
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                              Autoebaluazioa  Koebaluazioa 

 

BAI EZ 

IRUZKINAK 

Albistea kazetaritza-

genero informatiboa 
al da? 

  

Elkarrizketa 

objektiboa iritzizko 
kazetaritza-generoa 

al da? 

  

Idatzizko prentsan 
ageri den albisteak 
erantzuten al die 

6 W direlakoei? 

  

Prentsa digitalean 
ageri den albisteak 

erantzuten al die 
6 W direlakoei? 

  

Irratiko albisteak 

erantzuten al die 
6 W direlakoei? 

  

Hizkuntza batean 

baino gehiagotan 
ageri dira albiste 
berak? 

  

 

Irratian elementu 

interaktiboak eta 
bideoak agertzen al 

dira? 

  

  

9. JARDUERA: Elkarrizketa 

Elkarrizketa kazetaritza-genero bat da. Oso zabalduta dago eta asko 

erabiltzen da komunikabideetan. Denok irakurri edo entzun ditugu hainbat 

elkarrizketa mota.  

Badira testuinguru soziologikoetan egiten diren elkarrizketak ere (inkestak, 

kasurako), bai eta laneko testuinguruan egiten direnak ere (lan-

elkarrizketak).   
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Elkarrizketa aurrez planifikatutako solasaldia da. Ahoz zein idatziz egiten 

da. Bertan, pertsona batek edo batzuek (elkarrizketatzaileak) galderak 

egiten ditu, beste pertsona batek (elkarrizketatuak) erantzun ditzan. 

J. Halperín kazetari eta idazlearen esanetan, eremu publikorako izan arren, 

solasaldi pribatuaren ezaugarriak ditu elkarrizketak: hurbiltasuna, trukea, 

diskurtsoaren etenak, bat-batekotasunak baldintzatutako tonua, alde 

pertsonalaren presentzia eta intimitate-giroa. Ez da solasaldi askea izaten; 

aitzitik, elkarrizketatuarengan jartzen du arreta. 

 

Bi kazetaritza-elkarrizketa dituzu 

jarraian, adibide gisa. 

 Irakurri eta saiatu bietan 

errepikatzen diren elementuak 

identifikatzen. Komenta ezazu 

aurkitutakoa ikaskidearekin, eta, 

azkenik, ipini bion artean 

adostutako elementuak honako 

taula honetan.  

http://goo.gl/982HCR 

  

ELEMENTU KOMUNAK 

 

 ? Sarrera ? ? 

 

1. 

elkarrizketa 

 

 

 

Bai   

2. 

elkarrizketa 

 Bai 

 

 

  

 

 

http://goo.gl/982HCR
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Lehenengo elkarrizketa: 

http://www.euskonews.com/0426zbk/elkar_es.html 

«EUSKARAZ LAN EGITEN DUGUN HEDABIDEOK EUSKAL ESPARRU 

KOMUNIKATIBO BAT OSATU BEHARKO GENUKE»  

Lore AGIRREZABAL 

 

Jatorrizko bertsioa euskaraz 

http://www.euskonews.com/0426zbk/elkar_eu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euskonews.com/0426zbk/elkar_es.html
http://www.euskonews.com/0426zbk/elkar_eu.html
http://www.euskonews.com/0426zbk/elkar_eu.html
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Bigarren elkarrizketa 

 

 

 

Aurreko jardueran ikusi duzun bezala, kazetaritza-elkarrizketa idatziek 

hainbat elementu komun dituzte: titularra, sarrera, argazkia eta gorputza 

edo elkarrizketa bera, galdera eta erantzunekin. Horiek dira, hain zuzen, 

elkarrizketaren egitura osatzen duten elementuak.  
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Elkarrizketa batean, beraz, honako elementu hauek aurkituko ditugu: 

● Titularra edo izenburua: elkarrizketatzaileak nabarmendu nahi duen 

adierazpen bat jasotzen du.  

● Elkarrizketatuaren argazkia. 

● Sarrera: elkarrizketatutako pertsonaren inguruko hainbat datu 

pertsonal emateko baliatzen da, bai eta elkarrizketaren motiboa 

adierazteko ere.  

● Galde-erantzunak: elkarrizketa bera, itxiera eta guzti.  
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10. JARDUERA: Elkarrizketa motak 

 

Bi elkarrizketa entzungo dituzu.  

 

 

 

http://goo.gl/TqOsSf 

 

Audioa:  

Pablo Iglesiasi irratian egindako elkarrizketa: 

 

http://goo.gl/tg7U3T 

 

Telebistan egindako elkarrizketa bat: 

 

http://goo.gl/KLJpeh 

 

http://goo.gl/TqOsSf
http://goo.gl/tg7U3T
http://goo.gl/KLJpeh
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Elkarrizketatutako pertsonak duen presentzia-mailaren arabera, hainbat 

elkarrizketa mota daude: elkarrizketa batzuk oso pertsonalizatuta egoten 

dira (pertsonaiari egindako elkarrizketak); beste batzuk anonimoak izaten 

dira (inkestak). Hori kontuan izanik, erantzun galdera honi: 

 

 

 

Zein motatakoa da entzun duzun elkarrizketa?    

 

Eztabaida ezazu zure ikaskidearekin, eta adostu 

ezazue erantzuna:  

 

 

http://goo.gl/kJmlwz 

Irrati-elkarrizketa: ...………………………...................................... 

Telebista-elkarrizketa: ...………………………................................ 

 

 

 

 

Erabil ezazue honako zerrenda hau: 

 

Elkarrizketa motak: 

 Nortasun-elkarrizketa: elkarrizketatuaren erretratu bat egitea du 
helburu, haren alderdi pertsonalak aurkeztuta.  

 Informazio-elkarrizketa: politikari, epaile, ekonomialari eta 
abarrengandik informazio garrantzitsua biltzeko asmoa duen 
elkarrizketa mota da. Leku gutxi uzten dio bat-batekotasunari, eta 
erantzunak oso neurtuta daude. Elkarrizketatzailea solasaldia 
azaltzera mugatzen da. Kazetariak ez du iruzkinik egiten, ez iritzirik 
ematen. 

http://goo.gl/kJmlwz
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 Iritzi-elkarrizketa: Elkarrizketatuaren iruzkinak jasotzeko edo haren 
iritzia zein den jakiteko balio du. 

 Testigantza-elkarrizketa: Ikusitako gertakarien inguruko datu, 
deskribapen eta iritziak eskaintzen dizkigu. 

 Inkesta:  Galderak berberak dira denentzat; ez dira 
elkarrizketatuaren arabera moldatzen. Informazio konkretua bilatzen 
dute, eta elkarrizketatuak iritzi-sektore bateko edo zerbait 
nabarmenki partekatzen duen multzo bateko kide direlako egiten 
diete inkesta. Hori dela eta, pertsona horien erreferentzia 
partikularrak ez dira garrantzitsuak. Elkarrizketa mota guztien artean 
inpertsonalena da.  

 Lan-elkarrizketa. Hautagaiaren inguruko informazioa biltzeko balio 
du, bai eta pertsona hori lanpostu eta enpresarako egokia den 
ikusteko ere. 

 

 

11. JARDUERA: Ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatzia 

Aurreko bi jardueretan ikusi dugunez (9. eta 10. jarduerak), bi kanal 

erabiltzen dira elkarrizketak egiteko:   idatzizkoa eta ahozkoa. Elkarrizketa 

batzuk ahoz egiten dira, eta idatziz argitaratzen. Jakin badakigu idaztea eta 

hitz egitea ez direla gauza bera, eta ez dugula hitz egiten dugun moduan 

idazten. Halere, idatzizko elkarrizketa-testu batzuek (elkarrizketek edo 

antzerki-testuek, esaterako) badute jatorrizko ahozkotasun hori jasotzeko 

asmoa. 

 

Ikaskidearekin batera, errepasatu aurreko ahozko zein idatzizko 

elkarrizketak, eta idatzi haien artean ikusten dituzuen ezberdintasunak. 

Gero, pasatu zuen ondorioak beste bikote bati. Zuei ere beste bikote baten 

analisia iritsiko zaizue. Ahozko eta 

idatzizko elkarrizketak aztertu 

ostean, osa itzazue, denen 

artean, ahozko eta idatzizko 

elkarrizketen gaineko ondorioak. 

 

 

 

http://goo.gl/tVLubj 

 

 

http://goo.gl/tVLubj
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Zein ezberdintasun ikusten dituzue?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erabil ezazue jarraian azaltzen den informazioa. Koadro honetan, bi 

hizkuntza moten arteko ezberdintasunak dituzue, hizkuntzaren arlo 

ezberdinak kontuan hartuta: 

Ahozko hizkuntza Hizkuntza idatzia 

Entzumenaren bidez jasotzen da mezua. 

Igorlearen eta hartzailearen arteko 

interakzioa sortzen da. 

   

Bat-batekoa da; hau da, emisioaren unea 

soilik irauten du. 

  

Espontaneoa da eta ezin da ezabatu. 

  

Hizkera informala erabiltzen da. 

  

Komunikazio-ekintza gertatzen den 

testuinguru eta egoeratik abiatuta 

sortzen da. 

  

Ahozkotasunarekin lotutako elementuak 

ditu: ahotsaren intentsitatea, erritmoa, 

tonua. 

  

Errepikakorra da; hau da, mezua 

errepikatu egin daiteke eta azalekoa izan 

daiteke. 

  

Ikusmenaren bidez jasotzen da mezua. 

 

Ez dago feedbackik mezuaren hartzailearen 

aldetik. 

   

Iraunkorra da; mantendu egiten da formatu 

jakin batean (liburua, aldizkaria...). 

  

Behar bezainbat aldiz zuzen daiteke. 

  

Hizkera formala erabiltzen du. 

  

Testuinguruarekiko independentea da. 

  

Ahozkoak ez diren baliabideak erabiltzen 

dira: tipografia, izenburu eta azpitituluak, 

puntuazio-markak, paragrafoen antolaketa. 

  

Ez da errepikakorra; informazioa behin 

baino ez da ematen. 

  

Lexikoa ez da oso modu nabarmenean 

errepikatzen. 
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Erabilitako hitzak (lexikoa) etengabe 

errepikatzen dira. 

  

 Esaldi bakun eta motzak erabiltzen dira. 

  

 Hitz batzuk esan gabe geratzen dira, eta 

esaldi bukatugabeak ere badaude. 

  

Interjekzioak, esamoldeak, makulu-

hitzak, eta abar erabili ohi dira. 

  

Igorleak informazio emotiboa eskaintzen 

du. 

  

Informazioa ondo egituratuta dago eta 

ordena logiko batean emana dago. 

  

Esaldi konplexu eta luzeagoak erabiltzen 

dira. 

  

 Ez dago esan gabe geratzen den hitzik. 

Esaldiak osorik daude. 

  

Esapide, interjekzio, makulu-hitz, eta abarren 

erabilera saihesten da. 

   

Igorleak informazio erreferentziala 

eskaintzen du. 

Iturria: http://www.icarito.cl/  

 

Unitate Didaktikoaren amaieran egiten duzun kazetaritza-elkarrizketa 

argitaratzerakoan, kontuan izan aurreko ezaugarri horiek.  

 

 

12. JARDUERA: LAN-ELKARRIZKETA 

Kazetaritza-elkarrizketarekin hasi aurretik, ikus dezagun elkarrizketa mota 

berezi bat: lan-elkarrizketa. Horrek ere elkarrizketaren oinarrizko alderdiak 

ditu: planifikatutako solasaldia, xede argia, beharrezko prestakuntza... Egin 

al duzu inoiz halakorik? Azter ditzagun lan-elkarrizketaren ezaugarriak 

arretaz, enplegua bilatzeko orduan funtsezkoa baita.  

 

http://goo.gl/YnDsZR 

 

 

 

Ikusi zer dioen web honek lan-elkarrizketaren inguruan: 

http://www.entrevistadetrabajo.org/consejos-entrevista-trabajo.html. 

Bertan oinarrituta dago honako informazio hau:  

http://goo.gl/YnDsZR
http://www.entrevistadetrabajo.org/consejos-entrevista-trabajo.html
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Lan-elkarrizketarik ohikoena lan bila dabilen pertsonaren eta lana 

eskaintzen duen enpresaren ordezkariaren artekoa izaten da. 

Enpresaren ordezkariak hainbat galdera egiten ditu, eta lan bila 

dabilenak erantzunak ematen ditu. Banakako elkarrizketa esaten 

zaio horri. Dena den, lan-elkarrizketa mota gehiago ere badira. 

 

Gero eta enpresa gehiago dira beste mota bateko bileren aldeko apustua 

egiten dutenak, hautagaien gaitasunak gehiago eta hobeto ezagutzeko. 

Jakin zein diren, eta ikasi zure burua horrelakoetarako prestatzen. 

Parte-hartzaile kopuruaren arabera, honako hauek bereizten dira: 

● Banakako elkarrizketa  

● Hainbat elkarrizketatzailek batera egindako elkarrizketa  

● Taldeko elkarrizketa   

Elkarrizketa egiteko erabiltzen den prozeduraren arabera: 

● Elkarrizketa egituratua 

● Egituratu gabeko elkarrizketa 

● Elkarrizketa mistoa 

● Tentsioa eragiteko elkarrizketa   

Hona hemen lan-elkarrizketa bat ondo egiteko 12 gomendio.  

Oso garrantzitsua da elkarrizketara joan baino lehen zure buruari buruz 

gogoeta egitea, eta elkarrizketan zehar suertatuko zaizkizun galderei eta 

emango dituzun erantzun posibleei buruz 

zerbait lantzea. Web orrialde honetan, 

lan-elkarrizketetan nolako galderak 

egiten diren ikusiko duzu. 

HTTP://WWW.EMPLEALIA.NET/PREGUNTAS-

TIPICAS.HTML 

 

 

 

 

https://goo.gl/z9uRCd 

 

 

 

http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-individual.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-de-panel.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-de-grupo.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-estructurada.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-no-estructurada.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-mixta.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-tension.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/
http://www.entrevistadetrabajo.org/consejos
http://www.emplealia.net/preguntas-tipicas.html
http://www.emplealia.net/preguntas-tipicas.html
https://goo.gl/z9uRCd
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INFORMAZIOA ZABALTZEKO, WEB ORRI HONETARA JO DEZAKEZU:  

HTTP://WWW.ENTREVISTASDETRABAJO.COM/COMO-ACTUAR-EN-UNA-

ENTREVISTA/ 

Ikusi duzunez, hitzezko zein ez-hitzezko komunikazioa oso garrantzitsuak 

dira. Horregatik, ez-hitzezko hizkuntza erabiltzeko hainbat gomendio 

eskaintzen dizkizugu, bai eta akatsik arruntenei buruzko erreferentziak ere. 

EZ-HITZEZKO HIZKUNTZA ERABILTZEKO GOMENDIOAK| ELSA 

PUNSET  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TWCBXSVUSMS  

 

●  LAN-ELKARRIZKETETAN EGITEN DIREN AKATSIK OHIKOENAK 

HTTP://WWW.EMPLEALIA.NET/ERRORES-COMUNES.HTML 

 

Azkenik, ikusi zure ikaskidearekin batera bi kasu praktiko hauei dagozkien 

zatiak, eta adostu zeintzuk diren zatirik egokienak eta zergatik. Bete 

ezazue jardueraren bukaerako taula. Begiratu arretaz jarrerari, irudiari, hitz 

egiteko eta adierazteko moduari, etab. Oso ondo erakusten dute zer den 

gomendagarria eta zer ez. 

 

 

 

 

http://www.entrevistasdetrabajo.com/como-actuar-en-una-entrevista/
http://www.entrevistasdetrabajo.com/como-actuar-en-una-entrevista/
https://www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms
http://www.emplealia.net/errores-comunes.html
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1. Elkarrizketaren zatia: 

● https://www.youtube.com/watch?v=ymTG9KUsRDE 

2. Elkarrizketaren zatia: 

● http://www.youtube.com/watch?v=yKqI3MMveVA 

 

 

  

  

 

● 3.Elkarrizketaren zatia: 

https://www.youtube.com/watch?v=64j_SoDzvRo  

● 4.Elkarrizketaren zatia: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOgtQSgmbZc 

 

 ERANTZUN 

EGOKIA 

ERANTZUN  

DESEGOKIA 

ARRAZOIAK 

1. elkarrizketa 

 

   

2. elkarrizketa    

https://www.youtube.com/watch?v=ymTG9KUsRDE
http://www.youtube.com/watch?v=yKqI3MMveVA
http://www.youtube.com/watch?v=64j_SoDzvRo
https://www.youtube.com/watch?v=mOgtQSgmbZc
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3. elkarrizketa 

 

   

4. elkarrizketa 

 

   

 

 

 13. JARDUERA: KAZETARITZA-ELKARRIZKETA 

13.1. Lehen urratsa:  Elkarrizketatua hautatzea 

Has gaitezen kazetaritza-elkarrizketa egiteko bidea prestatzen. Lehenik eta 

behin, oso garrantzitsua da pertsona egokia aukeratzea, eta hautaketa 

horren atzean dauden arrazoiak aurretiaz ezagutzea. Demagun literaturaren 

historiako edo gizateriaren historiako pertsonaia bati elkarrizketa egiteko 

aukera ematen dizutela, gure inguruko hiru hizkuntzetako bat baliatuz. Nor 

aukeratuko zenuke eta zergatik? Shakespeareren pertsonaia bat aukeratuko 

zenuke? Hamlet, esaterako? Cervantesen pertsonaia bat? Santxo Panza? 

Martzela artzaina?  Bernart Etxepare edo Olympe de Gouges 

elkarrizketatuko zenituzke? Nelson Mandelarekin hitz egingo zenuke?   

 

 

http://goo.gl/yZvFGX 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/xKnwsh 

 

Bila ezazu sarean zure intereseko pertsonaiei buruzko informazioa, eta 

adierazi nor aukeratu duzun. 

 Idatzi zein arrazoirengatik aukeratu duzun elkarrizketarako pertsonaia hori. 

 

http://goo.gl/yZvFGX
http://goo.gl/xKnwsh
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Arrazoiak: 

 

 

 

J. Halperínen arabera, besteak beste arrazoi hauengatik aukeratzen dira 

elkarrizketatuak: 

– Pertsonaia famatuak direlako, 

– pertsonaia bitxiak direlako, 

– zerbaiten erakusgarri direlako, 

– egoera jakin batean giltzarri direlako, albiste batekin zerikusia dutelako, 

– jakintza baliotsuen jabe direlako, 

– haien ideiek balioa dutelako. 

_………………………………………………………………………………………………………………. 

_………………………………………………………………………………………………………………. 

Zuk zein arrazoirengatik aukeratu duzu zure pertsonaia? 

Zehaztu zergatik aukeratu duzun elkarrizketa egiteko pertsonaia zehatz 

hori. Zergatia aurreko lerroetan adierazitakoren bat izan daiteke, edo 

erabakia hartzeko funtsezkoa iruditu zaizun besteren bat. 

 

13.2. Bigarren urratsa:  HELBURUA  

Jada erabaki duzu zergatik aukeratu duzun pertsonaia literario edo historiko 

hori. Elkarrizketaren helburua zein den jakiteak ere lagunduko dizu 

elkarrizketa bera planifikatzen.  

Horrenbestez, beharrezkoa da elkarrizketarekin zer lortu nahi duzun 

aurreikustea, horrek lana bideratzen lagunduko baitizu. Hortik aurrera, 

elkarrizketa egiteko hamaika aukera eta modu daude. 

Hona hemen helburu posible batzuk, zure xedea zein den erabakitzen 

laguntzeko. 

 

Helburuak: 

• inoiz esan ez duen zerbait adieraz dezan lortzea 

• salaketa garrantzitsu bat egin dezan lortzea 

• pertsonaiaren alderdi ezezagunen bat erakustea 
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• jendearen arreta piztu duen gai batean sakondu dezan lortzea 

• gizartean interesa duen gai bati buruz 
azalpen liluragarriak eman ditzan lortzea       

 • pertsonaiaren nortasuna osotasunean 
irudikatzea  

• gertakari baten lekuko gisa azaltzea 

 

 ……………………………………………………………………              http://goo.gl/48oUV4 

 

Hutsik dagoen azken lerro horretan, adierazi zein izango den aukeratu 

duzun pertsonaia elkarrizketatzearen xede edo helburua.  

 

14. JARDUERA:  Kazetaritza-elkarrizketa nola egin 

 Lehen fasea: PRESTATZEA  

Alegiazko elkarrizketa bat prestatzeko lehen urratsak eman dituzu jada. 

Orain, egin urrats horiek berak, baina benetako elkarrizketa bat planifikatu 

edo prestatzeko. 

Gogoratu ataza zein den: 

 

Binaka jarrita, ikaskide bati (etorkina izan edo ez izan) ahozko elkarrizketa 

sinple elebiduna egitea (ingelesez eta gaztelaniaz), berak edo bere familiak 

egindako lekualdatze esanguratsu bati buruz, gero ikastetxeko aldizkarian 

euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzeko.  

 

 

Elkarrizketa bat egiteko prozesuak hiru fase ditu: 

a. PRESTATZEA 

b. ELKARRIZKETATZEA  

c. EDITATZEA 

 

Elkarrizketa batek arrakasta izan dezan, ez zaio elkarrizketa egiten den 

uneari bakarrik begiratu behar; elkarrizketa ondo egiteko, prozesu osoa 

http://goo.gl/48oUV4
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egin behar da txukun: prestatzen hasten denetik editatu eta argitaratzen 

den bitarteko guztia, alegia.  

Ikus ditzagun fase horiek banan-banan. 

A/ LEHEN FASEA: PRESTATZEA 

Zein elementu hartu behar ditugu kontuan?  

Hasieratik, argi izan beharko dugu zein 

elkarrizketa mota egin nahi dugun. 

 

http://goo.gl/vM6uUm 

Garrantzitsua da elkarrizketatua eta bere testuingurua ezagutzea. 

Horretarako, pertsona horri buruzko informazioa bilatuko dugu: haren 

testigantzak; zein herri, herrialde edo eskualdetik datorren; alde egiteko 

edo beste leku batera joateko arrazoiak; ingurune berrian izandako 

zailtasun edo lorpenak; mantentzen dituen ohiturak; eskuratutako ohitura 

berriak... Aurrez beste elkarrizketarik egin badiote, elkarrizketa horiek 

aztertuko ditugu, eta elkarrizketan landuko ditugun gaietan sakonduko 

dugu. 

 

Ondorengo koadroan, jaso ezazu aukeratu duzun pertsonari eta bere 

testuinguruari buruzko informaziorik garrantzitsuena (etorkina den, 

emigrantea, iheslaria, langile desplazatua, desplazatu politikoa, gerragatik 

lekualdatu den, lanagatik, ikasketengatik, sustatzeagatik, familia 

bateratzeagatik...), bai eta egin dituen lekualdatzerik garrantzitsuenak ere. 

Horrek guztiak ondorengo elkarrizketa hobeto ulertzen lagunduko digu. 

 

Elkarrizketatua: 

 

 

 

Gizarteko testuingurua:  

 

 

 

http://goo.gl/vM6uUm
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Elkarrizketa bat hitzartzean, gutxienez bi alderdi zehaztu behar izaten dira: 

noiz egingo den eta non. Lekuak egokia izan behar du, elkarrizketatua 

eroso senti dadin. 

Elkarrizketa sakona bada, denbora gehiago beharko dugu; beraz, modu 

berezian zainduko dugu testuingurua: erabiliko dugun hizkuntza edo 

hizkuntzak, elkarrizketaren inguruko xehetasunen ingurukoak argitzeko 

solasaldia, grabatzeko baimena eskatzea... 

Jarraian, adierazi honako koadro honetan, laburpen gisa, egingo duzun 

elkarrizketaren estiloa, helburua, hori hautatzeko arrazoiak, momentua, 

lekua... 

 

 Elkarrizketa prestatu edo planifikatzea  

http://goo.gl/vM6uUm 

Aukeratutako pertsona: 

 

 

Arrazoiak: 

 

 

 

Elkarrizketaren xedea: 

 

 

 

 

Elkarrizketa mota: 

 

 

Elkarrizketaren lekua: 

 

 

 

 

http://goo.gl/vM6uUm


ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

 HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta Gizarte- Eremua 

 

39 

Elkarrizketaren momentua:  

Erabiliko dituzuen hizkuntzak:  

● Euskara 

● Ingelesa  

● Gaztelania 

 

 

https://goo.gl/guuS3e 

Oso garrantzitsua da elkarrizketan erabiliko dituzun 

objektuak prest edukitzea: grabagailua, mugikorra, 

koadernoa eta boligrafoa... Eta, nola ez!   Elkarrizketa 

egiteko hitzordua adostea! Ahal izanez gero, «aurre-

elkarrizketa» moduko bat egitea komeni da, 

elkarrizketatuaren interes edo zaletasunak 

ezagutzeko. Xehetasun horiekelkarrizketaren hasierako atalean erabil 

ditzakezu, solaskidearekin giro atsegina sortzeko eta lehen uneetako 

zailtasunak gainditzeko.  

Azkenik, funtsezkoa da oinarrizko galderak jasotzen dituen zerrenda 

antolatu bat eramatea. 

Nolakoa da oinarrizko galderak jasotzen dituen zerrenda antolatu 

bat? 

Norbait elkarrizketatzera goazenean, garrantzitsua da galderen zerrenda 

prest eramatea. Horrek elkarrizketa bideratzen lagunduko digu, nahiz eta 

elkarrizketan gero beste galdera batzuk edo kontragalderak sartu. 

Galdera egokiak eginez gero, erantzun interesgarriak jasoko ditugu. 

Galderak egiteko hainbat trikimailu: 

 

Galderen zerrenda osatzeko TRIKIMAILUAK 

● Galderek informazioa jaso behar dute, eta 5W direlakoek galdetu 

behar dugunaren inguruko edukia zehazten lagunduko digute: zer 

jakin nahi dut, zer gertatu zen, nork egin zuen, nor izan den 

protagonista, noiz gertatu zen...  

●  Galderak zehatzak izan behar dira, eta elkarrizketatuak ulertu egin 

behar du zer galdetzen diogun.  
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● Galdera irekiak egiteak gaietan sakontzeko aukera ematen du. 

● Isiltasunak ere erantzunak dira; beraz, galderak egiteko orduan 

kontuan hartu behar da. 

●  Saiatu bai edo ez esaten erantzun daitezkeen galderak ez egiten.  

● Kontragalderetarako aukera eman. 

● Egokia litzateke galderek beste ezaugarri hauek ere izatea: 

-Azalpenak ematea  

-Berritzaileak izatea 

-Anekdotak ahalbidetzea 

 

 

Hori guztia kontuan izanda, osa ezazu zure elkarrizketatuari egingo 

zenizkiokeen oinarrizko galderen zerrenda.  

 

Elkarrizketatuarentzako OINARRIZKO GALDEREN ZERRENDAren zirriborroa 
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BERRIKUSI ZIRRIBORROA 

Galderen segida gaika antolatuta al 

dago? 

 

 

Bai edo ez erantzunak jasotzeko 

moduko galderarik ba al dago? 

 

 

Informazio berria bilatzen duen 

galderarik ba al dago? 

 

 

Azalpenei bidea irekitzen dien 

galderarik ba al dago? 

 

Anekdotei bidea irekitzen dien 

galderarik ba al dago? 

 

 

Galdera irekirik ba al dago? 

 

 

5 W direlakoei erantzuten al zaie? 

 

 

 

Goazen bigarren fasera. Une berezi horretarako prest egon behar dugu. 

B/BIGARREN FASEA: ELKARRIZKETATZEA. 

a.-PRESTATZEA 

b.ELKARRIZKETATZEA  

c.-EDITATZEA 

 

 

 

http://goo.gl/veWphh 

http://goo.gl/veWphh
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Zaindu egin behar da une hori, ez baita errepikatuko. Konfiantzazko giro 

lasaia sortzea komeni da, elkarrizketatua ondo sentitzeko eta prestatu 

ditugun galderei lasai erantzuteko. Horregatik, arreta berezia ipini bi 

momentuotan: hasieran eta garapenean. 

 

A/ ELKARRIZKETAREN HASIERA 

Elkarrizketa egin bitartean, hainbat alderdi zaindu behar dituzu: 

● Lehenik eta behin, aurkeztu zure burua elkarrizketatuari, aurrez ez 

baduzu hala egin. Segur aski, ordurako jakingo du nor zaren, 

elkarrizketaren eguna, tokia eta ezaugarriak zehazteko harremanetan 

jarri zaretenean. 

● Zaindu elkarrizketaren testuingurua: elkarrizketa egingo duzun lekua, 

giro egokia... 

● Adostu elkarrizketan erabiliko dituzun hizkuntza edo hizkuntzak. 

● Gai zehatzari heldu baino lehen, giro aproposa sortu. Horretarako, 

gomendagarria da elkarrizketatuari ezagun eta hurbil zaizkion gaiekin 

hastea. 

 

Ez da gure kasua, baina komeni da beste elkarrizketa mota batzuetarako 

honakoak jakitea: 

 Inkesta-elkarrizketen kasuan, oso galdera zehatzak 

egitea komeni da, eta denbora gutxi erabiltzea, 

interesatzen zaizkigun datu zehatzak lortzeko. Datuak dira 

horrelakoetan garrantzia dutenak, ez elkarrizketatutako 

pertsona.  

 Lan-elkarrizketen kasuan, enpresa ezagutzea komeni da, 

eta aukeraketa-prozesua eta egingo dizkiguten galderak 

aurretiaz prestatzea.   

 

B/ ELKARRIZKETAREN GARAPENA 

Elkarrizketa txukun egiteko moduko giro erlaxatu eta lasaia lortu ondoren, 

kontuan izan gutxienez honako alderdi hauek:  

 Zaindu ahozko elkarrizketari dagozkion gizarte-komunikazioko 

arauak. 
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 Galderak egiteko orduan, kontuan izan aipatutako trikimailuak.  

 Oharrak hartu edo elkarrizketa grabatu, elkarrizketatuarekin aurrez 

hala adostu baduzu.  

● Egin galderak lasai, argi eta errespetuz.  

● Ez eten elkarrizketatua, beharrezkoa ez bada. 

 Interesatzen zaizkizun gaiei heldu. 

 Kulturen arteko elementuak sustatu eta islatu. 

 Erabilera baztertzaileak saihestu eta hizkuntzaren beste aukera 

batzuk bilatu.  

 Migrazio-lekualdatzeek dauzkaten ezaugarri soziokulturalen inguruko 

gogoeta bultzatu. 

 Azkenik, eskerrak eman elkarrizketan parte hartzeagatik, eta agurtu. 

 

Bukatzeko, gorde ondo audioa, bideoa edo eskuz hartutako oharrak, 

hurrengo fasean beharko dituzu eta. 

 

 

C/ HIRUGARREN FASEA: ELKARRIZKETA IDATZI ETA EDITATZEA 

a.-PRESTATZEA 

b.-ELKARRIZKETATZEA 

c.-EDITATZEA 

Elkarrizketa idazteko orduan, argi ikusi behar da azalpen eta adierazpenen 

ardatza zein den. Bi aukera daude:  

1. aukera: Galdera eta erantzunak transkribatzea.  

edo 

2. aukera: Elkarrizketako zatirik garrantzitsuenak aukeratzea.  

Kontuan izan elkarrizketatuak, elkarrizketaren une batzuetan, ideiak 

errepika ditzakeela edo silababakar asko esan ditzakeela. Horrelakoek 

gutxitu egingo lukete irakurleen interesa.  Horregatik, editatzeko fase 

honetan, nolabait berregin egin dezakegu testua: sintetizatu, laburtu, 

moztu... 



ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

 HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta Gizarte- Eremua 

 

44 

 

Bestalde, elkarrizketa idatziak ez du ikus-entzunezko laguntzarik; beraz, 

elkarrizketa aurrez aurre egitean nabaritutako sentsazioak islatu behar ditu 

testuak: elkarrizketatuaren erreakzioak, lekuaren deskribapena, 

pertsonaiarena...  

Dena prest daukazu... 

Gogoan al duzu elkarrizketak zein zati edo elementu dauzkan, eta horietako 

bakoitzaren ezaugarriak zein diren? Adieraz itzazu koadro honetan 

●  

● Sarrera edo aurkezpena 

 

●  

Elkarrizketa jada egina daukazunez, zehaztu elkarrizketako elementu 

bakoitza. 

Zein titular edo izenburu ipiniko zenioke? 

 

 

 

 Sarrera 

Elkarrizketatuaren profila 
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Elkarrizketaren transkripzioa 

-Bereizi galderak eta erantzunak. 

-Isiluneak adierazteko, etenpuntuak erabili.  

-Ez ahaztu elkarrizketaren ezaugarriak: bokatiboak erabili, interjekzioak, 

galde-perpausak... 

 

Elkarrizketako galderarik garrantzitsuenen transkripzioa: 

 

 

 

 

 

Elkarrizketaren erredakzioa: 

 

 

 

 

 

Argazkia: 

 

 

 

 

 

15. JARDUERA: Koebaluatzea 

Elkarrizketa ikastetxeko aldizkarian argitaratu baino lehen, egindakoa 

berrikusi behar zenukete. Horretarako, binaka egin duzuen elkarrizketa 

beste bikote batekin trukatuko duzue. 
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Aztertu ezazue arretaz, eta ziurtatu egituraren eta edukiaren aldetik behar 

dituen elementu guztiak dituela. Horrez gain, idatzi elkarrizketa hobetzeko 

lagungarriak iruditzen zaizkizuen balorazioak.  

 

KAZETARITZA-ELKARRIZKETA 

 

 BAI EZ IRUZKINAK 

Sarrerarik ba al du?    

Elkarrizketatuaren 

profila osatzeko 

beharrezko 

informazio guztia al 

dauka? 

   

Galderak egokiak al 

dira? 

   

Etenpuntuak, 

harridura-ikurrak, 

galderak... modu 

egokian erabiltzen al 

ditu? 

   

5 W direlakoei 

erantzuten al die? 

   

Galderek azalpenak 

eta informazio 

berria sustatzen al 

dituzte? 

   

Ideiak errepikatzen 

al ditu? 

   

Kulturen arteko 

elementuak islatzen 

al ditu? 

   

Elkarrizketa 

osatzeko, argazkirik 

ba al du? 
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Migrazio-

mugimenduen 

inguruan gogoeta 

egiten al du? 

   

Erabilera 

baztertzaileak 

saihesten al ditu?  

   

Titularrik ba al du?    

Titularra egokia al 

da? 

   

Elkarrizketak 

itxierarik ba al du? 

   

 

 

 

16. JARDUERA:QR kodea 

Elkarrizketa idatzita dago, eta aldizkariaren erredakzio-kontseilura 

bidaltzeko prest.  

https://goo.gl/1Torke 

Irakurleek elkarrizketa entzuteko aukera izatea nahi 

duzu? Oso erraza da: gehitu elkarrizketaren audioa, QR 

kodearen bitartez.  

 

 

QR kodea bi dimentsioko barra-kode karratu bat da, eta kodetutako datuak 

gorde ditzake. Normalean, datu horiek webgune baten estekari (URL) 

dagozkio. Gaur egun, liburuxka, kartel, aldizkari eta abarretan ikusi 

daitezke QR kodeak. Kode horiei esker, mundu osoarekin aritu gaitezke 

elkarrekintza, smartphonearen bitartez.  

QR kodea sortzeko, sartu https://www.unitag.io/es/qrcode estekan, eta 

eman bertan adierazitako urratsak. Zailtasunik baduzu, irakasleak 

lagunduko dizu. 

 

https://goo.gl/1Torke
https://www.unitag.io/es/qrcode
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17. JARDUERA:Eta beste egoera batean? 

Elkarrizketatzaile trebea zara jada. Zein ote da hurrengo urratsa? 

Antza denez, auzo-elkartea kezkaturik dago, saltoki batzuk ixten ari 

direlako, eta auzoko bizilagun asko 

etxea saldu eta beste auzo batzuetara 

joaten ari direlako. Ez dakite zergatik 

gertatzen ari den hori, baina arrazoiak 

jakiteko beharra daukate.  

 

http://goo.gl/LwXaOY    

Auzoak azken urteetan bizi duen egoeraren inguruan aditu baten iritzia 

jakin nahi dute. Horretarako, elkarrizketa bat osatu behar dute. Elkarrizketa 

horretan jasotako erantzunek pista batzuk eman beharko lizkiokete auzo-

elkarteari, auzoaren egoera hobetzeko nondik nora jo behar duen jakiteko, 

eta, horrez gain, erantzun horietan oinarrituz, eskaera batzuk zuzenduko 

lizkiokete udalari, auzoa jendearen gustukoa eta lehiakorra izateko. Jendea 

bertan geratzea da helburua, eta auzoak eskaintzen dituen baliabideekin eta 

etxearen kokapenarekin gustura egotea. 

18. JARDUERA: Ikaste prozesuaz gogoeta 

Elkarrizketa batzuk egin dituzu jada.  Nolakoa izan da emaitza?  Lan- 

prozesua interesgarria izan da? 

1. Banaka, ikaste prozesuaren alderdiak 

baloratu. 

2. Lauko taldetan  komentatu. 

3. Azkenik, klaseko kideekin partekatu. 

 

Ikaste prozesuaz gogoeta 

Unitate didaktiko honetan, zer ikasi 

duzu,lehenago ez zenekiena?  

 

Zer da gehien gustatu zaizuna 

(jarduerak, materialak, edukiak...?  

 

Zein jarduera izan da zaila zuretzat?  

http://goo.gl/LwXaOY


ELKAR EZAGUTZEKO ELKARRIZKETA BAT 

 

 HHE III-3. maila. Hizkuntza- eta Gizarte- Eremua 

 

49 

Zer zalantza geratzen zaiizu?  

Nolako parte-hartzea  izan duzu 

taldeko erabakietan? (aktiboa, parte 

hartze handia, txikia…) 

 

Banaka lan egiten ondo sentitu zara? 

Zergatik? 

 

Taldeka lan egiten ondo sentitu zara? 

Zergatik? 

 

Nolatan indartu dira 

kulturartekotasunaren loturak 

ikastetxean edo zure gelan? 

 

Unitate honen bitartez ikasi duzunetik 

zer azpimarratuko zenuke zure 

eguneroko bizitzan aplikatzeko? 
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