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DEIALDIAK ESATEN DU

Bigarren proba: 
Izangaiek bigarren proban parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; 
horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak 
zozketaz bi letra aterako ditu eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra 
horiek dituen izangaia hasiko da. 
Izangaiak duen gaitasun pedagogikoa eta irakasle lanean aritzeko behar diren 
teknikak noraino menderatzen dituen baloratuko da. Horretarako, programazio 
didaktiko bat aurkeztu eta ahoz defendatu beharko du, eta unitate didaktiko 
bat prestatu eta ahoz azaldu. 
Proba hau zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da (%30 A zatiari 
dagokio, eta %70 B zatiari), eta gainditu ahal izateko, izangaiak gutxienez 
ere bost puntu lortu beharko ditu, betiere 2,5 puntu lortu baditu gutxienez 
zati bakoitzean. 
Izangaiek ordubete izanen dute gehienez unitate didaktikoa prestatzeko. 
Prestaketarako denbora bukatuta, programazio didaktikoaren defentsa hasiko da 
(hogeita hamar minutuz gehienez) eta unitate didaktikoaren azalpena (hogeita 
hamar minutuz gehienez). Izangaiaren parte-hartzea bukaturik, epaimahaiak 
programazio didaktikoaren edo unitate didaktikoaren gainean behar beste 
galdera egiten ahalko dizkio izangaiari; eztabaida horrek hamabost minutu 
iraunen du gehienez. Izangai bakoitzak, guztira, ordu bat eta hamabost minutu 
izanen ditu gehienez programazioa eta unitate didaktikoa azaldu eta 
defendatzeko.



DEIALDIAK ESATEN DU

A zatia. Programazio didaktiko bat aurkeztea eta defendatzea. 
Izangaiak prestatzen duen programazio didaktikoa epaimahaiari edo 
hautapen batzordeari eman beharko zaio haren aurrean aurkezteko 
ekitaldian, deialdi honen I. tituluko zazpigarren oinarriaren 1.2 
atalean aurreikusitako tokian, egunean eta orduan. Epaimahaiari 
programazio didaktikoaren kopia bakarra emanen zaio. Izangaiak berak 
aurkezten ez badu programazioa oposizioaren aurkezpen ekitaldian, 
hautapen prozeduratik kanpo geratuko da. 
Programazio didaktiko hori prestatzean, deialdiaren VIII. eranskinean 
adierazten diren alderdiak jaso beharko dira. 
Programazio didaktikoa epaimahaiaren aurrean defendatuko da. 
Izangaiak gehienez ere hogeita hamar minutu izanen ditu azalpen hori 
egiteko. 
Azalpena egiteko, izangaiak programazio didaktikoaren kopia bat 
eramaten ahalko du, aurkeztu zuenaren berdin-berdina, bai eta egoki 
iruditzen zaion material osagarria ere, berak eramanda. 
Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa zero puntutik 
hamarrera bitarte baloratuko da, eta oposizioaldiko bigarren probaren 
kalifikazioaren %30 eginen du. Izangaiek 2,5 puntu lortu beharko dute 
gutxienez probaren zati honetan haztatu ahal izateko.
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Programazio didaktikoaren eta unitate didaktikoaren jarraibideak 
A) Programazio didaktikoa. 
–Espezialitate guztietarako alderdi orokorrak (Hezkuntza Orientazioa izan ezik):
Programazio didaktikoa izangaiak parte hartzen duen espezialitateari lotutako arlo, irakasgai, modulu, 
esparru edo proiektu baten curriculumari buruzkoa izanen da. Bertan, helburuak, gaitasunak, 
edukiak, metodologia didaktikoa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko arreta 
neurriak eta ikaskuntzaren estandar eta emaitza ebaluagarriak azaldu beharko dira, bai eta, hala 
bada, gaitasunen eskuratze-maila eta helburuen lorpena ebaluatzeko irizpideak ere.
Programazioa kasuan kasuko espezialitateko irakasleek irakasteko eskumena duten hezkuntza maila 
edo etapa baten ikasturte baterako prestatuko da.
Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu nahi duten izangaien kasuan, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako etapari, Batxilergoari edo, espezialitate jakin batzuetan, Lanbide Heziketako 
heziketa zikloei lotuta egon daiteke.
Programazio didaktikoak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik 
idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin 
eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. 
Gutxienez ere 10 unitate didaktiko zenbakidun eduki beharko ditu. Programazio didaktikoaren azala, 
kontrazala eta aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan.
Programazioa egiteko, izangaiak deialdi honen IX. eranskinean aipatzen diren curriculumak erabili 
beharko ditu.
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Hezkuntza Orientazioaren espezialitaterako berariazko alderdiak: 
Izangaiek urteko lan plana aurkeztu beharko dute. Plan horretan gutxienez 
esku-hartze psikopedagogikoko 10 programa zenbakidun sartu, zehaztu eta 
garatu beharko dira. Hain zuzen, programa horiek ikasturte batean 
ezarriko dira Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako etapetako 
batean, izangaiak aukeratuta. 
Hezkuntza Orientazioko profesional espezialistaren urteko lan plana da 
Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako hezkuntza orientazioa 
arautzen duen urriaren 29ko 66/2010 Foru Dekretuaren 6. artikuluan 
ezarritako zereginak betetzean garatu behar dena (145. Nafarroako 
Aldizkari Ofiziala, 2010eko azaroaren 29koa). 
Urteko lan plan horretan, urteko lan planaren helburuak, edukiak, 
jarduerak, prozedurak, baliabideak, jarraipena eta ebaluazioa zehaztu 
beharko dira. 
Urteko lan planak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, 
alde bakar batetik idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial 
letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 
10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina 
daiteke. Urteko lan planaren azala, kontrazala eta aurkibidea ez dira 
zenbatuko 50 folio horien barruan.
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Lanbide Heziketako irakaskuntzen espezialitateen berariazko 
alderdiak: 
Izangai baten programazioa Lanbide Heziketako irakaskuntzei 
buruzkoa bada, ziklo jakin batzuen curriculumetan oinarrituko 
da. Izan ere, helburu duen espezialitateak irakaslana izan 
behar du ziklo horien moduluetan. 
Orientazio gisa, VIII. eranskinean jasotzen dira Nafarroan 
eskaintzen diren Lanbide Heziketako zikloen curriculumak, 
zeinetan irakaslana baitute deialdi honen xedeko Bigarren 
Hezkuntzako Irakasleen eta Lanbide Heziketako Irakasle 
Teknikoen Kidegoetako espezialitateek.
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• Programazio didaktikoa prestatzeko araudia, IX eranskinean 
jasota dago.
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EPAIMAHAIAREN EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
HIZKUNTZARI DAGOZKIONAK
Probak baloratzeko irizpideak: 

1.–Idatzizko proba guztietarako ohar orokorrak (programazio didaktikoak joko dira idatzizko probatzat). 

Hizkuntza gaitasuna funtsezko gaitasuna da irakaslanean. Horregatik, berariaz baloratuko da. Hizkuntzaren 
(euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa, dagokiona) erabilera ortografiko eta diskurtsiboa egiaztatuko 
da, irizpide hauetan oinarrituz: 

–Ortografia akatsak: akats bakoitzagatik 0,25 puntu kenduko dira (hitz berean egindako akatsak behin baino ez 
dira zigortuko). Adibidez, gaztelaniaz: alumn@s, pq. 

–Probak zer hizkuntzatan egiten diren, hizkuntza horretako hiztegietan ageri diren hitzak hartuko dira 
erreferentzia gisa. 

• http://www.rae.es/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf 

• http://www.rae.es/rae.html 

• https://www.euskaltzaindia.eus/es/ 

• OXFORD ENGLISH DICTIONARY (Britainia Handiko ingelesa) 

• MERRIAM WEBSTER (Ameriketako ingelesa) 

• LAROUSSE. 

–Azentuak gaizki jartzea: 0,25 puntu kenduko dira gaizki jarritako azentu bakoitzeko (hitz berean egindako 
akatsak behin baino ez dira zigortuko). Kontuan hartuko dira RAEk egin dituen azken eguneraketak. 

–Gramatika akatsak: 0,25 puntu kenduko dira inkoherentzia gramatikal bakoitzeko. 



EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
PROGRAMAZIOARI DAGOZKIONAK

Bigarren proba (salbu eta Hezkuntza Orientazioa): 

Programazio didaktikoak ez baditu betetzen VIII. eranskinean 
adierazitako formazko betebeharrak, probaren zati horri dagokion 
puntuazioaren %50 kenduko zaio izangaiari. Hauek dira formazko 
betebeharrak: 

“Programazio didaktikoak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-
A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte 
arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. 
Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra 
erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. 
Gutxienez ere 10 unitate didaktiko zenbakidun eduki beharko 
ditu. Programazio didaktikoaren azala, kontrazala eta aurkibidea 
ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan”.



EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
PROGRAMAZIOARI DAGOZKIONAK

Antolaketa: 

• Programazioaren sarrera eta justifikazioa egitea eta 
Nafarroako Foru Komunitatean indarrean dagoen curriculumaren 
araberako testuingurua ematea. 

• Ongi planteatuta egotea programazioa osatzen duten elementuak, 
atalen koherentzia eta proposatzen duen sekuentziazioaren logika. 

• Lanbide Heziketaren kasuan, espezialitatearekin lotutako 
ikasgai edo lanbide-modulu bat aipatzen da, edo, hala eskatzen 
duten planteamendu metodologikoak erabiliz gero, hainbat ikasgai 
edo lanbide-modulu aipatzen dira, eta horien artean sartzen da 
helburu duen espezialitatearekin lotutakoa. 



EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
PROGRAMAZIOARI DAGOZKIONAK

Eduki teknikoa: 

• Programazioak curriculum elementuak zehazten ditu, mailaren 
arabera. 

• Bigarren Hezkuntzako programazioen kasuan, programazioak ebaluazio 
irizpideak eta ikaskuntzaren estandarrak zehazten ditu, bai gako-
gaitasunak eskuratzeari, bai eta helburuak erdiesteari dagokionean ere. 

• Lanbide Heziketako programazioen kasuan, honako hauek zehazten 
ditu: ikaskuntzaren helburuak eta emaitzak, edukiak, ebaluazio-
irizpideak eta adierazleak, ebaluazioarekin duten lotura, zer neurritan 
laguntzen dion hezkuntza-mailari dagozkion gaitasunak eta zikloko 
gaitasun orokorra eskuratzen eta, orobat, gaitasun profesionalak, 
pertsonalak eta sozialak eta gaitasun-unitateen gaitasunak eta 
konpetentziak, eta, hala badagokio, lanbide-kualifikazioak. 



EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
PROGRAMAZIOARI DAGOZKIONAK

Eduki didaktikoa: 

• Ikasturterako egokiak diren metodologia, materialak eta 
baliabide didaktikoak. 

• Prozedurak, lanabesak, tresnak eta ebaluazioari lotutako 
bestelako alderdiak zehaztea, Nafarroako Foru Komunitatean 
ebaluazioaren arloan indarrean den araudiari jarraituz. 

• Aniztasunari erantzuteko neurriak, arreta berezia jarriz 
hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten ikasleentzako 
neurriei. 

• Programazioa modu argian azaltzea. 



HEZKUNTZA ORIENTABIDEA 
ESPEZIALITATERAKO IRIZPIDEAK

Bigarren proba. A zatia. Urteko lan plana aurkeztea eta 
defendatzea. 

Urteko lan planak ez baditu betetzen VIII. eranskinean 
adierazitako formazko betebeharrak, probaren zati horri 
dagokion puntuazioaren %50 kenduko zaio izangaiari. Hauek 
dira formazko betebeharrak: 

“Urteko lan planak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-
A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte 
arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu 
gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko 
Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina 
daiteke. Urteko lan planaren azala, kontrazala eta 
aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan”. 



HEZKUNTZA ORIENTABIDEA 
ESPEZIALITATERAKO IRIZPIDEAK

• Sarrera eta justifikazioa egitea eta hautaturiko hezkuntza 
etaparen testuinguruan txertatzea. 

• Urteko lan planaren elementuak etapari egokitzen zaizkio; 
programen artean koherentzia dago eta proposatutako sekuentziazioak 
logika dauka. 

• Helburuak eta edukiak zehaztuta daude, hautaturiko etapari 
dagokion mailarekin koherentzian. 

• Hezkuntza orientazioko programa edo esku-hartze desberdinetarako 
prozedura eta jarduketa espezifikoak zehazten dira. 

• Argitasunez zehazten da nola egiten den urteko lan planaren 
jarraipena eta ebaluazioa. 

• Azalpenak argiak dira. 



ANIMO ETA ZORTE ON!


