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II. ERANSKINA
EUROPAKO CURRICULUM VITAE EREDUA
INFORMAZIO PERTSONALA
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Sexua hautatu
Sexua:
LAN-ESPERIENTZIA
Azaldu banan-banan aritu zaren enplegu adierazgarriak, azkenekotik hasita.
Eginkizunak eta ardura nagusiak:
HEZIKETA ETA PRESTAKUNTZA 
Azaldu banan-banan egin dituzun titulazioak/ikastaroak, azkenekotik hasita.
GAITASUN ETA KONPETENTZIA PERTSONALAK 
Adierazi zure ama-hizkuntza (ama-hizkuntza bat baino gehiago baduzu, guztiak adierazi):
Hizkuntzak
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Beste hizkuntza bat/batzuk - Autoebaluazioa:
Hizkuntza
Ulermena
Mintzamena
Idazkera
Entzunezko ulermena
Irakurriaren ulermena
Ahozko interakzioa
Ahozko gaitasuna
Gaitasun eta konpetentzia sozialak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Antolaketa arloko gaitasunak eta konpetentziak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Gaitasun eta trebezia teknikoak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Gaitasun eta konpetentzia informatikoak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Gaitasun eta konpetentzia artistikoak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Bestelako gaitasun eta konpetentziak
Deskribatu konpetentzia horiek eta adierazi zer testuingurutan garatu diren.
Gidabaimena:
AZALPEN-MEMORIA
Azalpen-memoria, bi hauen arteko harremanari dagokionez: egonaldiaren edo ikastaroaren prestakuntza-planaren edukiak eta eskatzailearen lanbide-jarduera, edo langabezia-egoeran egonez gero, eskatzaileak eginiko ikasketak.
DOKUMENTUARI BURUZKO ARGIBIDEAK
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INFORMAZIO PERTSONALA
Curriculuma nola bete jakiteko informaziorik nahi izanez gero, jo helbide honetara: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp;
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Hizkuntzetarako erreferentzia den Europako Esparru Bateratuaren sei mailen eskalan oinarrituta dago autoebaluazio-taula; esparru hori Europako Kontseiluak egin du.
Taulak honako hiru maila orokor 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 ebaluatzeko, irakur itzazu ondorengo deskribapenak eta adierazi zer maila dagokizun (Bikaina - C2, adibidez) zure CVren eremu egokietan (hizkuntza mintzatua ulertzea, irakurritako testuak ulertzea, ahozko interakzioa, ahozko adierazpena, idaztea).
 
GAITASUN ETA KONPETENTZIA PERTSONALAK 
A1
Normalean erabiltzen diren oinarri-oinarrizko esaerak eta hitzak ulertzen ditut, astiro eta argi hitz egiten denean; hitz eta esaera horiek niri, nire familiari eta ingurune hurbilari buruzkoak dira.
A2
Hiztegirik arrunteneko hitzak eta esaldiak ulertzen ditut, interes pertsonaleko gaiei buruzkoak (oinarri-oinarrizko informazio pertsonala eta familiarra, erosketak, bizilekua, enplegua).
B1
Hizketa argia eta normala denean, haren ideia nagusiak ulertzen ditut, eguneroko gaiei buruzkoa bada (lantokiko, ikastetxeko, aisialdiko eta abarretako gaiei lotuta). Irrati eta telebistako saio askoren ideia nagusia ulertzen dut, gaur egungo gaiak edo interes pertsonal edo laboraleko gaiak jorratzen dituztenean, betiere haien ahoskera mantsoa eta argia bada.
Entzunezko ulermena
B2
Hitzaldi eta hizketa luzeak ulertzen ditut; eta, horrez gain, argudiozko ildo konplexuei jarraitzeko gai naiz, betiere, gaia ezagun samarra bada. Telebistako albiste gehienak eta gaur egungo gaiak aztertzen dituzten programa gehienak ulertzen ditut.
C1
Hitzaldi luzeak ulertzen ditut, nahiz eta argi egituratuta ez egon eta harremanak inplizituak izan, esplizituki adierazi gabe daudelako. Ahalegin handirik egin gabe ondo ulertzen ditut telebistako programak eta pelikulak.
C2
Ez dut zailtasunik ahozko hizkuntzak ulertzeko, hala zuzeneko elkarrizketetan nola emandako hitzaldietan, nahiz eta jatorrizko hiztunaren abiaduran hitz egin, baina, betiere, aski denbora badut azentura egokitzeko.
A1
Hitz eta izen ezagunak eta esaldi erraz-errazak ulertzen ditut, esate baterako, idazkunetan, karteletan eta katalogoetan egoten direnak.
A2
Testu laburrak eta errazak irakurtzeko gai naiz. Berariazko informazioa, aurrez jakiteko modukoa, aurkitu dezaket idazki erraz eta arruntetan, adibidez, publizitateko iragarkietan, eskuorrietan, menuetan eta ordutegietan; eta, horrez gain, gutun pertsonal laburrak eta errazak ulertzen ditut.
B1
Normalean erabili ohi den edo lanari lotuta dagoen hizkuntzan idatzitako testuak ulertzen ditut. Gutun pertsonaletan, gertaeren, sentipenen eta desiren deskribapena ulertzen dut.
Irakurriaren ulermena
B2
Gaur egungo arazoei buruzko artikuluak eta txostenak irakurtzeko gai naiz; artikulu horietako egileek jarrera edo ikuspegi zehatzak aldezten dituzte. Gaur egungo prosa literarioa ulertzen dut.
C1
Literatura-arloko edo gertakizunetan oinarritutako testu luzeak eta konplexuak ulertzen ditut, eta estilo desberdinak bereizten ditut.
C2
Erraz irakur ditzaket hizkuntza idatziaren ia forma guztiak, egitura- edo hizkuntza-aldetik konplexuak diren testu abstraktuak ere bai, konparazio batera, gidaliburuak, artikulu espezializatuak eta literatura-obrak.
A1
Elkarrizketa batean parte hartzeko gai naiz, erraz hitz eginez eta, betiere, beste pertsona prest badago esandakoa errepikatzeko edo beste hitz batzuekin astiroago adierazteko, eta esan nahi dudana aditzera ematen laguntzeko. Gaur egungo beharrizanei edo ohiko gaiei buruzko galdera errazak egiten eta erantzuten ditut.
A2
Zeregin errezetan eta arruntetan, eguneroko jarduerei eta gaiei buruzko informazioaren truke soila eta zuzena behar duten horietan, komunikatzeko gai naiz. Gizarte-arloko hartu-eman labur-laburrak izateko gai naiz, baina, normalean, ez dut behar beste ulertzen elkarrizketari nire kabuz eutsi ahal izateko.
Ahozko
B1
Hizkuntza hori hitz egiten duten lekura bidaiatzean, aurkitzen ditudan egoera ia guztietan ondo moldatzeko gauza naiz. Bat-batean parte har dezaket interes pertsonaleko eguneroko gaiei buruzko elkarrizketetan edo eguneroko bizitzarako beharrezko zaizkidan horietan (adibidez, familia, zaletasunak, lana, bidaiak eta gaur egungo gertaerak ukitzen dituztenetan).
interakzioa
B2
Elkarrizketetan jariotasun eta naturaltasun pixka batez parte har dezaket, eta, horri esker, jatorrizko hiztunekin normaltasunez hitz egiteko gai naiz. Eguneroko egoeretan izaten diren eztabaidetan parte har dezaket, nire ikuspegiak azaltzeko eta aldezteko.
C1
Jariotasunez eta naturaltasunez hitz egiten dut, esaera egokiak bilatzen nabarmendu beharrik gabe. Hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabiltzen dut gizarte- eta lan-arloko helburuetarako.
C2
Ahalegin handirik egin behar izan gabe parte hartzen dut edozein elkarrizketatan, eta ondo dakizkit esamoldeak, esaldi eginak eta lagunarteko esaerak. Jariotasunez hitz egiten dut, eta ulertzeko moduen ñabardura zorrotzak adierazten ditut zehaztasunez. Arazoren bat badut, zuhur saihesten dut zailtasuna, gainerakoak ia ez ohartzeko moduan.
A1
Esaera eta esaldi errazak erabiltzen ditut bizi naizen lekua eta ezagutzen ditudan pertsonak deskribatzeko.
A2
Hainbat esaera eta esaldi baliatzen ditut hitz errazekin nire familia eta beste pertsona batzuk, nire bizitza-baldintzak, hezkuntza-jatorria eta oraingo lana edota azkena deskribatzeko.
Ahozko
B1
Esaldiak lotu ditzaket, modu errazean, esperientziak eta gertaerak deskribatzeko edota nire ametsak, itxaropenak eta nahiak adierazteko.
adierazpena
B2
Nire espezialitateari loturiko hainbat gairen deskribapen argiak eta zehatzak egiten ditut.
C1
Deskribapen argiak eta zehatzak egiten ditut barruan beste gai batzuk biltzen dituzten auzi konplexuei buruz, eta ideia zehatzak azaltzeaz gain, ondorio egokia emanez burutzen dut gaia.         
C2
Deskribapenak edo argudioak oso argi eta jariotasun handiz azaltzen ditut, egoerarako guztiz egokia den estiloa erabiliz, eta egitura logikoa eta eraginkorra baliatuz, entzulea ideia garrantzitsuez errazago ohar dadin eta gogoan har ditzan.
A1
Postal laburrak eta errazak idatz ditzaket, esate baterako, zoriontzeko bidaltzen diren horiek. Inprimakiak datu pertsonalekin betetzen badakit, adibidez, hotel bateko erregistro-inprimakian nire izena, nazionalitatea eta helbidea paratzea.
A2
Ohar eta mezu laburrak eta errazak idatz ditzaket berehala behar ditudan gauzei buruz. Gutun pertsonal erraz-errazak idatz ditzaket, esaterako, norbaiti zerbait eskertzeko.
Idatzizko
B1
Ezagutzen ditudan gaiei edo nire interesekoak diren gaiei buruzko testu errazak eta ondo lotuak idazteko gai naiz. Gutun pertsonalak idatz ditzaket esperientziak eta inpresioak deskribatzeko.
adierazpena
B2
Testu argiak eta zehatzak idatz ditzaket nire interesekoak diren era askotako gaiei buruz. Idazlanak edo txostenak idatz ditzaket informazioa emateko edo ikuspegi jakin bat aldezten edo ezeztatzen duten arrazoiak emateko. Zenbait gertaera edo esperientziei zenbateko garrantzia ematen diedan adierazten duten gutunak idatz ditzaket.
C1
Testu argi eta ondo egituratuen bidez nahi dudana adierazteko gai naiz, hedadura luze samarreko ikuspegiak azaltze aldera. Gutunetan, idazlanetan edo txostenetan, gai konplexuei buruz idazteko gai naiz, nire ustez garrantzitsuak diren alderdiak nabarmenduz. Estilo egokia aukeratzen dut, idazkia zein irakurleri zuzentzen diodan kontuan hartuta.         
C2
Testu argiak eta joriak idazteko gai naiz, estilo egokian gainera. Gutun, txosten edo artikulu konplexuak idatz ditzaket, egitura logikoa eta egokia duten argumentuekin, entzulea ideiarik garrantzitsuez errazago ohar dadin eta hobeto gogoratu ditzan. Lan profesionalen edo literarioen laburpenak edo aipamenak idazten ditut.
*AZALPEN-MEMORIA: Nahitaez bete beharrekoa
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