
Eztabaida 
Eztabaida oso praktika interesgarria eta aberasgarria da, gainera, gaitasun eta ezagutza 
asko erakutsiko dituzu aldi berean, eta nahiko denbora laburrean; beraz, ondo prestatu 
behar duzu. Talde-lan ona egiten baduzue, asko ikasi eta gozatuko duzue. 

Eztabaidak era askotara antola daitezke, klase bat baino gehiago bil dezakete, klase oso bat 
bil dezakete, gela berean taldeak sor ditzakete... kontuan izan behar duzu hori, zure parte-
hartzeari dagokionez estrategia bat diseinatzeko. Hitz egiteko txandak emango dituen 
bitartekari bat egongo da ziurrenik, eta ahalegina egingo du parte-hartzea ahalik eta 
zabalena eta orekatuena izan dadin; beraz, ezin izango duzu beti esku hartu nahi duzunean. 
Horregatik, ziurtatu eskua altxatzean iruzkin interesgarri bat, galdera egoki bat eta 
argudiorik argiena eta adibideekin duzula. 

EZTABAIDA BAT PRESTATZEKO ETA PARTE HARTZEKO AHOLKUAK 
EZTABAIDAREN AURRETIK 
• Eztabaida bat prestatzeak arazo bat konpontzen edo hobetzen saiatzea dakar, bestela, ez 

litzateke egongo eztabaidarik. Horregatik, eztabaidatu beharreko arazoaren kausak eta 
ondorioak bilatu behar dituzu, eta oso garrantzitsua, defendatu beharreko edo eraso 
beharreko argudioei eusten dieten adibideak. Horretarako, iturri egiaztatuen ahotsetan 
sakondu behar da (NBEren, EBren, erakunde zientifikoen txostenak); lege-inplikazioetan 
eta alderdi hori oinarrizko gutunetan nola garatu den iker ezazu (Giza Eskubide 
Unibertsalen Adierazpenak erreferentzia izan beharko luke beti), eta abar. 

• Litekeena da ikertu aurretik eztabaidari buruzko iritzi bat izatea, jarrera bat; ez zentratu 
soilik zure argudioa berresten duen ideietan, zure burua irekitzen duen eta beste argudio 
batzuen oinarriak ikertu informazioa bilatzean, baita hasiera batean hain erakargarriak ez 
zaizkizunena ere. Ariketa horrek, jarrera irekiago batetik bideratuta, zure ideiak indartzeko, 
zabaltzeko, sendotzeko eta zalantzan jartzeko aukera emango dizu, eta, aldi berean, zure 
jarreraren puntu ahulenak eta besteen indarguneak ikusiko dituzu; eraiki zure galderak eta 
dialektika ideietan, argudioetan eta adibideetan ahalik eta aberatsenetatik. 

• Eztabaidatu eraikitzeko, ez irabazteko. Eztabaida batean zalantzan jarri behar dira 
aurkariaren argudioak, zalantzarik gabe, baina askoz interesgarriagoa da eztabaidatzea 
adostasuna bilatzeko, eraikitzeko eta ez suntsitzeko bakarrik. Horregatik, arretaz entzun, 
besteen ekarpenak positiboki baloratzeko; batzuetan ez da argudio bat erabat ukatu 
behar, ñabardura nahikoa da eta, batez ere, malgutasuna erakutsi ezazu. Kontua ez da 
besteek nik bezala pentsatzea beste jarrera batzuk deuseztatuz, arazo bati irtenbide 
onena bilatzea da. 



• Taldean eztabaidatzen baduzue, partekatu ideiak, izan aktiboa, parte hartu zuen 
proposamena eraikitzen. Inplikatzeak prozesuaz, emaitzaz gehiago gozatzen eta asko 
ikasten lagunduko dizu. 

EZTABAIDAN BERTAN 
• Datuak eta argudioak argi eta erraz kontsultatzeko moduan ordenatuta izan, lagungarri 

izateko. 

• Entzun, entzun, entzun. Jarraitu hariari, idatzi besteek esaten dituzten ideia garrantzitsuak 
eta nork egiten duen, jaso galderak azkar idatziz. Eztabaida batean oso adi egon behar 
duzu, eta oharrak hartu. 

• Errespetuz hitz egin beti, hitz egiteko txanda eska ezazu, gehiegi garrasi egin edo berotu 
gabe; argudio sendo eta sinesgarriek ez dute komunikazio bortitzik behar, eraginkorra 
baizik. 

• Hitz egin txanda duzunean, eta txanda lortu eta gero, ez zaitez ados egon galdera bat 
egitearekin, bi edo hiru egin diezazkiekezu hizpide dugun gaiari buruzko tertuliakide 
desberdinei. Baina, ez zaitez mugatu galdetzera, argudiatu adibideak emanez, txostenak 
eta kodeak aipatuz; egin ezazu zure azalpenaz zure jarreraren defentsa sendoa, eta zure 
galderek balio dezatela eztabaidatu beharreko gaia interesatzen zaizun moduan 
bideratzeko, baina betiere eztabaidaren hariari jarraituz. Horregatik, beti adi. 

• Parte hartu, zerbait interesgarria duzun unea bilatu, esateko eta ekarpenak egiteko, eta, 
parte hartu. Ez dezazula lotsatu zuk esku-hartze txartzat jotzen duzunak, eta ez dezazula 
goregi jo diskurtso on batengatik, ez baitakizu inoiz besteek zer estimatu duten esan 
duzunaz. Parte hartu, zerbait esan behar duzu, jaso eskua. 

• Saiatu argi hitz egiten. Erretorikaren maisua bazara, eraiki zure argumentua modu 
pertsonalean; hain argi ez baduzu, jarraitu esku hartzeko zure bideari: 

- Eztabaidatu beharreko argudioari erantzun argia ematea. 
- Zure ikuspuntua erakusten duten edo aurrez esandakoa zalantzan jartzen duten 

datuen adibide esanguratsu bat edo bi ematea. 
- Eztabaida birbideratu beste galdera edo proposamen batekin horren beharra ikusten 

baduzu. 

• Hautatu daturik argienak eta interesgarrienak zure argudioak berresteko, iturri sendo 
batetik datozenak eta azkar ulertzen direnak, eraginkorrak direnak eta uler ditzakegunak. 
Zenbakiak biribilduz gero, ez da beharrezkoa 2.897.314 esatea, ia 3 milioi esatea nahikoa da; 
zure ikuspuntua argi erakusten duten grafikoak edo argazkiak badituzu, erakutsi. Zure 
iritziaz gain, argudio sendoak daude atzean. 



• Beste kide batzuen ekarpen positiboak balora itzazu, baita iritzirik partekatzen ez duzunak 
ere; adostasunak bilatu, ez bakarrik liskarrak. Kontua ez da gauza guztietan arrazoia 
izatea, guztion artean irtenbiderik onena aurkitzea baizik. Mundu hobea eraikitzeko 
eztabaida ezazu. 

• Prozesuaz gozatu, arretaz entzun, estrategia positiboak ezagutu, zer gustatzen zaizun eta 
zer ez hainbeste beste kide batzuen ekarpenak eta esku hartzeko moduak baloratu... 
Eztabaida batean asko ikasten da, ez bakarrik gaiari buruz, baita gure komunikatzeko 
moduari buruz ere. Hizlari ona ez bazara, ez da ezer gertatzen, hau da, giharra egitea 
bezala, entrenatzen hobetu egiten da, eta horretarako, badakizu, PARTE HARTU. 



EZTABAIDA EBALUATZEKO ERRUBRIKA 
Eztabaidak ahozko komunikazioaren zati garrantzitsu bat dakar, baina, zalantzarik gabe, 
argudioak prestatzeko eta ikertzeko aurretiazko prozesu bat da, eta hori ere baloratu behar 
da; horregatik, errubrika hori bi prozesuak baloratuz eraikitzen da. 

BIKAIN OSO ONDO ONDO NAHIKO GUTXI

AURKEZPENA: 
Marjinak 
Parrafoak 
Txukuntasuna

Puntu 1 0,75 puntu 0,5 puntu 0,25 puntu 0 puntu

HIZTEGIA: 
Zehatza 
Sinonimoak 
Anitza

Puntu 1 0,75 puntu 0,5 puntu 0,25 puntu 0 puntu

GRAMATIKA : 
Esaldien egitura 
Lokailuak 
Ordenatuta

Puntu 1 0,75 puntu 0,5 puntu 0,25 puntu 0 puntu

EGITURA: 
Sarrera 
Korapiloa ordenatuta 
Amaiera landuta

Puntu 1 0,75 puntu 0,5 puntu 0,25 puntu 0 puntu

GAIARI BURUZKO EZAGUTZA:  
Garrantzitsuena eta bigarren mailako 
ideiak argi adierazita daude

3 puntu 2,5 puntu 2 puntu 1,5 puntu 0,5 
puntu

EREDUAK: 
Eredu zehatzak, datu interesgarriak, 
ondo kokatuta

3 puntu 2,5 puntu 2 puntu 1,5 puntu 0,5 
puntu

PENALIZAZIOAK

Kopiaketak Nabaria da 
ez dela 
kopiatu, 
 testu bat 
txertatzen 
badu 
komatxo 
artean jarri 
eta iturria 
aipatzen du

Testuaren 
zati txiki 
bat ez da 
originala 
eta ez da 
aipatu 
iturria. 
-puntu 1

Testuaren 
heren bat 
inguru ez 
da berea. 
-2 puntu

Testuaren 
erdia inguru 
egile 
susmagarri
ena da. 
-3 puntu

Testu 
hau ez 
da 
zurea. 
-5 
puntu 

Berandu emateagatik Garaiz 
entregatua

Egun bat 
berandu 
 -puntu 1

Bi egun 
berandu 
-2 puntu

Hiru egun 
berandu 
-3 puntu

Lau 
egun 
berandu 
-4 
puntu

ERANSKINAK 



• Gogoratu errubrika hau, zure irakasleak ebaluatzeko ez ezik, ikaskideak ebaluatzeko edo 
autoebaluazio gisa ere erabil dezakezula.


