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Justifikazioa

Ikasgai honek, 0 eta 6 urte bitarteko haurren garapen prozesuan eragiten duten aldagai anitzen
kontzientzia lantzeko aukera eskaintzen dio ikasleari. Garapenaren dimentsioei, arreta
goiztiarraren oinarrizko printzipioei, eta hezitzailearen eta haurraren arteko harremanak honen
ikaskuntza prozesuan duen eraginari buruzko ezagutzak lantzen dira ikasgaian. Horrela, haurren
ezaugarriekiko aproposak diren programazioak garatzeko gaitasunak landuko ditu ikasleak.
Bide batez, haurren oinarrizko beharrak eta garapen integrala asetzeko garrantzitsuak diren
elementuak landuko dira: gelako denboraren eta espazioaren antolakuntza, zereginen aniztasuna,
talde barneko elkarrekintzen egokitasuna, besteak beste. Horien ezagutza ezinbestekotzat jotzen
da Haur Hezkuntzako irakasle batek jaso behar duen formazioaren baitan.
Bestalde, Hizkuntzaren Jabekuntzari buruzko ikasgaiaren moduluan, ikasleak 0 eta 3 urte
bitarteko haurren hizkuntza jabekuntzaren garapena aztertuko du. Ikasleak hizkuntza
jabekuntzaren oinarriak ezagutu beharko ditu, alde batetik; bestetik, etapa horretako
hizkuntzaren garapenaren ezaugarrien diagnosia egiteko gai izan beharko da, kontuan izanik
haurren artean egon daitezkeen desberdintasun nabarmenak.
Aurrebaldintzak

Ez daude
Gaitasunak
Gaitasun orokorrak

Ahozko komunikazioa (bigarren maila): Hitzen bidez norberaren ideiak, ezaguerak eta
sentimenduak argi eta egoki adieraztea, egoeraren eta entzuleen ezaugarrietara egokituz, haien
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ulerkuntza eta atxikimendua lortzeko. Taldean hitza erraz hartzea; segurtasuna adieraztea eta
diskurtsoa eskakizun formaletara egokitzea.
Berariazko gaitasunak
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Etaparen izaera eta beronen ezaugarri psikomotoreak, kognitiboak, sozialak eta afektiboak
aztertu. Horietan oinarrituta, haurren ezaugarri psikoebolutiboekin bat datozen ikaskuntzasegidak eta egoerak planifikatu.
Arreta goiztiarraren oinarriak kontuan izanik, Haur Hezkuntzako curriculuma ezagutu eta
baloratu.
Aniztasun testuinguruetan, adin tarte honetako haurren hezkuntza beharrei erantzuteko
helburuaz, ikaskuntza espazioak eta denborak diseinatu eta erregulatu.
Haur Hezkuntzan haurren garapen integrala bultzatzeko helburua duten estrategia
metodologiko egokiak aztertu.
Gelako egoera eta baldintza anitzetan gertatzen den ahozko komunikazioa bultzatzeko
irakasleak darabiltzan estrategiak identifikatu eta deskribatu. Haur Hezkuntzako lehen
zikloan ahozko adierazpena lantzearen eta estimulatzearen garrantzia justifikatu irizpide
egokiei jarraiki.
Ikaslearen hizkuntza jabekuntzaren garapenaren etapa identifikatu, horretarako haurren
produkzioen ezaugarriak eta dagokion une ebolutiboa lotuz modu argian eta justifikatuan.

Edukiak

Garapen psikoebolutiboa haurtzaroan
Etapako ezaugarri kognitiboak, psikomotoreak, komunikatiboak, sozialak eta afektiboak
Arreta Goiztiarraren oinarri teorikoak
Espazioaren eta denboraren antolakuntza haur eskolan
Haur Hezkuntzako estrategia metodologiko nagusiak
Hizkuntzaren tratamendua Haur Hezkuntzako lehen zikloan: justifikazioa eta tratamendu
didaktikoa
7. Hizkuntza jabekuntzaren garapena 0-3 urte bitarteko haurren etapan: fonologia, semantika,
morfosintaxia eta pragmatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ikas-irakaskuntzaestrategiak

Materiak honako irakaskuntza-ikaskuntza estrategiak jarraituko ditu:
• Aztergaia testuinguruan jartzen lagunduko duten jarduerak: 0-6 urte bitarteko haurren ikaskuntza
euren testuinguruetan (familiakoa, soziala eta eskolakoa) ezagutzen laguntzen duten jarduerak.
Esperientzia esanguratsuetan oinarrituko dira: hausnarketarako galderak egin; bizi esperientziei,
hautemateei eta motibazioei erreferentzia egin, e.a. (Gutxi gora behera ikasgaiaren denboraren %
5 eskainiko zaie).
• Hausnarketa pizten duten jarduerak: Ekintza hezitzaileek, eta haurrek berdinekin eta helduekin
duten elkarrekintzek, garapenarengan duten eraginari buruzko hausnarketa bultzatzen duten
jarduerak: eztabaida edo behaketa sistematikoaren bidez, dokumentu desberdinak aztertuz,...
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(Gutxi gora behera ikasgaiaren denboraren % 10 eskainiko zaie).
• Ikasgaiaren edukiei buruzko aurkezpenak eta lanak: Aurkezpenen eta testuen irakurketaren bidez,
kontzeptualizazio aktiborako balio duten jarduerak. Arreta goiztiarraren oinarriak eta honek 0-3
eta 3-6 urte bitarteko haurrengan duen eragina ulertzeko balioko dute; baita etaparen ezaugarri
psikoebolutiboen eta hezkuntza errealitatearen ezagutza orokorra izateko ere (Gutxi gora behera
ikasgaiaren denboraren % 30 eskainiko zaie).
• Jarduera praktikoak: Aplikaziorako jarduerak: tailer praktikoak, ariketak eta proiektuak,
simulazioak eta haurrekin bideratutako ariketa praktikoak (Gutxi gora behera ikasgaiaren
denboraren % 45 eskainiko zaie).
• Ebaluazioa hurrengo atalean jasotzen den bezala bideratuko da:
(Gutxi gora behera ikasgaiaren denboraren % 10 eskainiko zaie).
Ebaluazioa

Teknika desberdinak erabiliko dira:

Haurtzaroaren Psikologia modulua kalifikatzeko honako irizpide hauek jarraituko dira:



Banakako lana:
- Ahozko komunikazioa: %50
Azterketa: %50

Hizkuntzaren Jabekuntza modulua kalifikatzeko, ondoko teknika hauek erabiliko dira





Hizkuntza arloaren xedeak Haur Hezkuntzan (taldeko lana) %20
Hizkuntzaren Jabekuntza: aplikazio jarduerak %20
Haur Euskaldun elebakar baten ekoizpenen azterketaren aurkezpena (taldeko lana) %35
[%20 BG + %15 GO]
Idatzizko froga (banaka) %25

OHARRAK
 Haurtzaroaren Psikologia moduluaren kalifikazioa azken kalifikazioaren %60 izango
da.
 Hizkuntzaren Jabekuntza moduluaren kalifikazioa azken kalifikazioaren % 40 izango
da
 Ikasgaia gainditzeko ezinbestekoa da modulu biak gainditzea
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