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5 Erabat ados nago
4 Ados nago
3 Ez dut argi
2 Ez nago oso ados
1 Ez nago batere ados  1 2 3 4 5

1. Atzerriko azentua duten pertsonak nire hizkuntzaz mintzatzen direnean, 
gustatu egiten zait.

2. Posible balitz, institutuan hizkuntza berri bat gehiago ikastea 
gustatuko litzaidake.

3 Pena ematen du idazteko horrenbeste sistema egoteak (arabiarra, 
txinatarra, errusiarra, grekoa...); bakarra egon beharko litzateke.

4. Marokora joanen banintz oporretan, gustatuko litzaidake bertako 
hizkuntzan "agur", "eskerrik asko", eta halako gauza txikiak esan ahal 
izatea.

5. Ez du deusetarako balio hiztun gutxi dituzten hizkuntzak ikasteak.

6. Ingelesa ikasiz gero, britainiarren moduan ahoskatu nahi dut, betiko 
azentu zuzenarekin, eta ez amerikarren moduan.

7. Mundu osoan hizkuntza bakarra hitz egin beharko genuke, horrela ez 
genuke  arazorik  izanen.

8. Ez dut gustuko hizkuntzak atzerriko azentu gogorrekin entzutea, horrela 
hizkuntza hondatu egiten da-eta.

9. Hizkuntzak txikitan baino ez dira ongi ikasten.

10. Ona da hizkuntza berri bat ikastea, ulertzeko edo irakurtzeko baino ez 
bada ere.

11. Hizkuntza bat ongi ikasteko nahitaezkoa da hizkuntza horretan 
mintzatzen den herri batera joatea.

12. Hizkuntza bat baino gehiago mintzatzea lagungarri da beste hizkuntza 
batzuk ikasteko.

13. Hizkuntza berri baten arauak eta egitura ezagutzen ditudanean gozatu 
egiten dut.

14. Hizkuntza bat ikasteak mundua beste begi batzuekin ikustea 
ahalbidetzen dit.

15. Beste batzuen hizkuntzaz mintzatzeak hiztun  horien kultura (literatura, 
zinema, ohiturak, etab.) hobeki ulertzea ahalbidetzen du.

16. Hizkuntzak ikasteko dohain berezia duzu edo ez duzu zereginik.

17. Orain ezin dut, baina handitzen naizenean, beste hizkuntza bat ikasiko 
dut aisialdian.

18. Nahiz eta ez ulertu, gustukoa dut errotuluak eta abisuak beste hizkuntza 
batean irakurtzea eta esatea.

19. Atzerritarrak beren artean nola mintzatzen diren entzutea gustatzen zait, 
nahiz eta ez ulertu.

20. Hizkuntza batez mintzatzean, garrantzitsuena arauak (gramatika, 
ahoskera, ortografia)  errespetatzea da.

Hizkuntzen Portfolio Europearra: (Cassany ,1999; Reigstad  eta Mc Andrew-ena egokiturik, 1984). 


