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Lehen abizena:

Bigarren abizena:

Izena:
Helbidea (Kalea/Plaza):

Zk:

Herria:

Pisua:

PK:

Telefonoa:

Mugikorra:

Faxa:

E-maila:
Nazionalitatea:
Sexua:

Gizona

Jaiotza-data:
Emakumea
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LAN-ESPERIENTZIA
Berrienetik hasita, deskribatu izan duzun lanpostu garrantzitsu bakoitza, banan-banan.
Hasiera-data:

Amaiera-data:

Lanbidea edo betetako kargua:
Eginkizun eta ardura nagusiak:

Enpresa edo enplegu-emailearen izena:
Enpresa edo enplegu-emailearen helbidea:
Enpresa- edo sektore-mota:

+ Lanbidea Gehitu

HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA
Berrienetik hasita, deskribatu titulu/ikastaro bakoitza, banan-banan.

Hasiera-data:

Amaiera-data:

Lortutako titulua:
Ikasgai nagusienak edo ikasitako gaitasun profesionalak:
Ikastetxearen izena eta mota:
Nazioarteko sailkapenarekin edo sailkapen nazionalarekin bat egiten duen
maila:

+ Hezkuntza Gehitu

GAITASUN ETA KONPETENTZIA PERTSONALAK
Hizkuntzak
Adierazi zein den zure ama-hizkuntza (ama-hizkuntza bat baino gehiago baduzu, adierazi denak):
Ama-hizkuntza:
+ Hizkuntza Gehitu
Beste hizkuntza batzuk - Autoebaluazioa:
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Hizkuntza

Ulermena
Ahozko
ulermena

Idatzizko
ulermena

Mintzamena
Ahozko
elkarreragina

Idazmena

Ahozko
adierazpe
na

+ Lerro Berria Gehitu
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Gaitasun eta konpetentzia sozialak
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
Antolatzeko gaitasunak eta konpetentziak
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
Gaitasun eta konpetentzia teknikoak
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
Gaitasun eta konpetentzia informatikoak
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
Gaitasun eta konpetentzia artistikoak
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
Beste gaitasun eta konpetentzia batzuk
Azaldu konpetentzia horiek, eta adierazi zein testuingurutan garatu dituzun.

+ Gaitasuna Gehitu
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Gidabaimena:
AM

B

C1

D1

A1

B+E

C1 + E

D1 + E

A2

C

D

A

C+E

D+E

E

BTP

BESTELAKO INFORMAZIOA
Atal honetan, beste edozein informazio garrantzitsu adierazi behar duzu; adibidez, harremanetarako pertsonen izenak,
erreferentziak, argiltapenak, etab.
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DOKUMENTUARI BURUZKO AZALPENAK
INFORMAZIO PERTSONALA
Curriculuma nola bete jakiteko, jo ezazu helbide honetara:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp;

GAITASUN ETA KONPETENTZIA PERTSONALAK
Autoebaluazio-taularen oinarria Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren sei mailako eskala da, Europako Kontseiluak
egina.
Taulak 3 maila hauek ditu:
- oinarrizko erabiltzailea (A1 eta A2 mailak);
- erabiltzaile independentea (B1 eta B2 mailak);
- erabiltzaile gaitua (C1 eta C2 mailak).
Atzerriko hizkuntzan zer maila duzun autoebaluatzeko, irakurri beheko deskribapenak, eta adierazi zer maila dagokizun
(adibidez, Bikain - C2), zure curriculumeko laukitxoetan (ahozko ulermena, idatzizko ulermena, ahozko elkarreragina, ahozko
adierazpena, idazmena).

A1

Gai naiz niri, nire familiari eta inguruko gauzei buruzko hitz arruntenak eta oso oinarrizko esapideak ulertzeko,
jendeak astiro eta argi hitz egiten duenean.

A2

Gai naiz lexiko eta esapide erabilienak ulertzeko, zuzenean dagozkidan arloetan (adib. oinarrizko informazioa nitaz,
nire familiaz, erosketez, inguruaz, lanaz).

B1

Gai naiz ideia nagusiak ulertzeko, hizketa argi eta estandarra denean, eta gaiak ezagunak direnean: lana, eskola,
aisialdia, etab. Ulertzen ditut gaur egungo gaiez edo interes pertsonaleko edo profesionaleko gaiez
diharduten telebista- edo irrati-saioetako ideia nagusiak, baldin eta poliki eta argi hitz egiten badute.

B2

Gai naiz konferentzia eta hitzaldi aski luzeak ulertzeko. Era berean, argudio konplexuak ere ulertzen ditut, baldin
eta gaia gutxi-asko ezaguna badut. Ulertzen ditut telebistako albistegiak eta eguneko gorabeherei buruzko saio
gehienak.

C1

Gai naiz berbaldi luze bat ulertzeko, oso garbi egituratuta ez badago ere edo erlazioak oso esplizituak izan ez
arren. Telebista-programak eta filmak neke handirik gabe ulertzen ditut.

C2

Ez dut inolako arazorik edozein hizketaldi ulertzeko, ez zuzenekoa, ezta komunikabideetakoa ere, baita jatorrizko
hiztunen abiaduran hitz egiten dutenean ere, baldin eta bere hizkera-moduarekin ohitzeko denbora badut.

A1

Gai naiz hitz eta izen oso ezagunak ulertzeko, baita esaldi oso sinpleak ere. Adibidez, iragarkietan, posterretan
edo katalogoetan.

A2

Gai naiz testu labur eta oso sinpleak irakurtzeko. Gai naiz informazio jakin eta aurreikus daitekeena eguneroko
dokumentu arruntetan bilatzeko, esate baterako iragarkietan, prospektuetan, menuetan eta ordutegietan. Gai naiz
gutun pertsonal labur eta sinpleak ulertzeko.

B1

Gai naiz hizkera arruntean idatzitako testuak edo nire lanari buruzkoak ulertzeko. Gai naiz gertaeren deskribapena
edota sentimenduen eta desioen azalpena ulertzeko gutun pertsonaletan.

B2

Gai naiz gaur egungo gaiei buruzko artikuluak eta txostenak irakurtzeko, egileak jarrera jakin bat edota ikuspuntu
berezia erakusten duenean. Gai naiz gaur egungo hitz lauzko literatura-testuak irakurtzeko.

C1

Gai naiz gertakarietan oinarritutako testuak edo literatura-testu luze eta konplexuak ulertzeko eta estiloak
bereizteko.

C2

Gai naiz edozein testu-mota irakurtzeko, baita abstraktuak eta egituraz edo hizkuntzaz zailak direnak ere.
Adibidez, eskuliburuak, artikulu espezializatuak edo literatura-lanak.

Ahozko
ulermena

Idatzizko
ulermena
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A1

Gai naiz modu sinplean komunikatzeko, baina solaskidearen menpe nago, hark prest egon behar baitu nik
esandakoa astiro errepikatzeko, birformulatzeko edo nahi dudana esaten laguntzeko. Gai naiz berehalako premiei
edo oso gai arruntei buruzko galdera errazak egin eta erantzuteko.

A2

Gai naiz komunikatzeko, jarduera eta arlo ezagunetan, informazio-trukea zuzena eta sinplea denean. Elkarrizketa
osoa jarraitzeko adina ulertzen ez badut ere, gai naiz informazio-truke labur-laburrak egiteko.

B1

Gai naiz hizkuntza mintzatzen den herrialdera egindako bidaia batean gerta litezkeen egoera gehienei aurre
egiteko. Gai naiz, prestatu gabe ere, elkarrizketan parte hartzeko, gaiak ezagunak direnean, interes pertsonalekoak
edo bizimodu arruntekoak (familia, aisialdia, lana, bidaiak, albisteak...).

B2

Gai naiz hiztun natibo batekin normal mintzatzeko, berezkotasun eta erraztasun nahikoarekin. Gai naiz
elkarrizketan era aktiboan parte hartzeko eta nire iritziak azaldu eta defenditzeko egoera ezagunetan.

C1

Gai naiz natural eta jarioz hitz egiteko, esapideen bila nabarmen luzatu gabe. Badakit hizkuntza gizarteedo lanbide-erlazioetan malgu eta eraginkor erabiltzen.

C2

Gai naiz ahalegin handirik gabe, edozein elkarrizketa edo eztabaidatan parte hartzeko. Esamoldeak eta
lagunarteko hizkera ondo erabiltzen ditut. Ideiak jarioz eta ñabardura guztiekin adierazten ditut. Zailtasunen bat
badut, gai naiz atzera egiteko eta hutsunea trebeziaz konpontzeko, solaskidea ia konturatu gabe.

A1

Gai naiz esaldi eta esapide sinpleak erabiliz nire bizilekua eta jende ezaguna deskribatzeko.

A2

Gai naiz esaldiak eta esapideak sorta batean erabiltzeko, honelakoak era sinplean deskribatuz: nire edo beste
norbaiten familia, nire bizimodua, ikasketak, oraingo edo lehengo lana.

B1

Gai naiz esaldiak era sinplean josteko, honelakoak deskribatzearren: esperientziak, gertaerak, ametsak,
itxaropenak eta helburuak.

B2

Badakit zehatz eta argi hitz egiten nire intereseko gai askori buruz.

C1

Gai naiz deskribapen argiak eta xeheak egiteko gai konplexuei buruz, horiekin lotutako gaiak integratuz, zenbait
puntu garatuz eta berbaldia egoki amaituz.

C2

Gai naiz deskribapen edo argudioen azalpen argiak jarioz egiteko eta testuinguruari egokitutako estiloan,
horretarako egitura logiko eta eraginkorrak erabiliz, entzuleari ideia nagusiei erreparatzen eta haiek gogorarazten
laguntzeko.

A1

Gai naiz postal laburrak eta errazak idazteko, esaterako zoriontzekoak. Gai naiz nire datu pertsonalak galdetegi
batean idazteko. Adibidez, izena, nazionalitatea edo helbidea hoteleko erregistro-orrian.

A2

Gai naiz berehalako premiei buruzko ohar eta mezu sinpleak idazteko. Gai naiz gutun pertsonal oso sinpleak
idazteko, adibidez eskerrak ematekoak.

B1

Gai naiz testu sinpleak eta koherenteak idazteko, gai ezagunen edo interes pertsonalekoen gainean. Gai naiz
gutun pertsonalak idazteko, nire esperientziak eta irudipenak adieraziz.

B2

Gai naiz nire intereseko gai askoren inguruan, testu argiak eta xeheak idazteko. Gai naiz idazlan bat edo txosten
bat egiteko, informazio jakin bat adieraziz edota iritzi baten aldeko edo kontrako arrazoiak emanez. Gai naiz
gutunak idazteko, gertaerei eta esperientziei ematen diedan garrantzia nabarmenduz.

C1

Gai naiz testu argi eta ongi egituratuak osatzeko, neure ikuspuntua luze-zabal adieraziz. Badakit gai konplexuak
adierazten gutun, idazlan edo txostenetan, garrantzizkoen iruditzen zaizkidan puntuak azpimarratuz. Gai naiz
hartzaileari egokitutako estiloa erabiltzeko.

C2

Gai naiz testu argiak jariotasunez idazteko, estilo egokian. Gai naiz gutun, txosten edo artikulu konplexuak
idazteko, argudioak egitura logiko eta eraginkorraren bidez antolatuz, irakurleak puntu nagusiak ulertu eta gogoan
har ditzan. Gai naiz idazlan profesionalak edo literatura-lanak laburtzeko eta kritikatzeko.

Ahozko
elkarreragina

Ahozko
adierazpena

Idatzizko
adierazpena
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