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ESTRATEGIAK  
  
IRAKURRI BAINO LEHEN 

1. IRAKURKETAREN HELBURUA:  
- Langabeziaren garapenaren informazioa izatea.    
- Irakaslearen helburua: ikasleak grafikoak interpretatzen ikastea eta grafiko arteko 
harremanak ere ulertzea  
2. AURRETIKO EZAGUPENEN AKTIBAZIOA: Grafikoa interpretatu, dituzten 

aurretiko ezagupenak aktibatzeko 
3.  AURREIKUSPENAK EGITEA: Testuari begirada bat emanda, sexuak, inplikaturiko 

sektoreak, adinak eta atzerritarra izateak, langabezi mailan eragiten duten faktoreak 
diren beraien ustez. 

 
OHARRAK 
 
 
IRAKURRI BITARTEAN  
 
LEHEN IRAKURKETA BATEAN:  

1- Lehenengo irakurketa batean, ulertzen ez dituzten hitzak azpimarratuko dituzte (tasa, 
aldea, %, hazkundea, gizarte segurantza, INEM, murriztu). Gero, komunean jartzeko 
arbelean idatziko ditugu eta irakasleak horien inguruko azalpenak emango dizkie 
guztiei batera.  

2- Grafikoan zein informazio ematen diguten idatzi (aurreko urteko urritik aurtengo 
urrira langabezia kopuruaren eboluzioa) 

 
BIGARREN IRAKURKETA BATEAN: testua irakurri eta zenbait esaldi landu: 
     - Bost langabe berritik hiru gizonak dira eta bi emakumeak. 
     - Hamar lagunetik batek 25 urte baino gutxiago ditu. 
 
LABURBILTZE PARTZIALAK EGIN LANGABEZIAN ERAGINA DUTEN FAKTORE 
BAKOITZA BERE ALDETIK LANDUZ 



- Sexua: Emakume gehiago daude lan gabe, gizonak baino. Hala ere, gaur egun dagoen 
langabeziak gehiago eragiten du gizonetan.  
- Sektorea: langabezi gehien zerbitzuetan dago, baina gaur egun dagoen langabeziak 
beste sektore guztietan gehiago eragiten du. Hala ere, industri sektorean langabezia jaitsi 
egin da azken hilabetean.  
- Adina: langabetuen 10etik 1ek, 25 urte baino gutxiago ditu.  
- Atzerritarrak: langabeen %12 atzerritarra da, eta atzerritar langabeen kopurua %55 hazi 
da industrian eta gainerako sektoreetan bikoiztu. 
OHARRAK 
 
 
IRAKURRI ONDOREN 
 

1. INFERENTZIAK EGITEA: langabeziak eskualde bakoitzean izan duen garapena 
identifikatzea, hau da, ikustea langabe tasa handiena, irailetik urrira langabe kopurua 
non handitu den gehien.  

2. AURREIKUSPENAK EGIAZTATZEA: ikaslearen aurreikuspenak (langabeen 
kopuruan eragiten duten faktoreen inguruan) bete diren ala ez eztabaidatzea. 

 
OHARRAK 
 
 
 
 
 


