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Justifikazioa 

 
Ikasgai honetan ikasleak euskararen jabekuntza prozesuaren aurrean hiru ardatzen inguruan antolatzen den 
hausnarketa egingo du: a. etxetik eskolarako aldaketak; b. haurraren eta irakaslearen arteko elkarrekintzaren 
garrantzia; c. hizkuntzaren eraikitze afektiboa. 
 
Gaur egun, prozesu hori neurri handi batean eskolan osatu eta egiten denez gero (euskararen jabekuntzaren 
berezitasuna da haur askok eskola sisteman bertan bereganatzen dutela euskara), ikasgai honetan 
hizkuntzaren garapenaren oinarri teorikoak ezagutzeaz gain, eskolak jabekuntza hori garatzeko proposatu 
beharko lituzkeen egoerak eta jarduerak aztertu eta diseinatu egiten dira.  

 

 

Aurrebaldintzak 

Ez dago 

 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

 G.O.3. PENTSAMENDU KRITIKOA. 2.menderatze maila: Norbere iritziak eta besteenak koherentziaz 
aztertzea, eta norberarengan eta gizartean dituzten eraginak baloratzea. 
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Berariazko gaitasunak 

 B.G. 2. Ikasketa egoerak diseinatzea (bakarka edo beste ikasle batzuekin batera) hizkuntza helburuak 
lortzeko, Haur Hezkuntzako gela bakoitzeko bereizgarriak eta haurrek dituzten behar izanak kontuan 
izanda. 

 B.G.4. Euskararen jabekuntzaren egoera desberdinen bereizgarriak ezagutu, Haur Hezkuntzako 
ikasleen hizkuntzaren garapena behatzeko eta beraiek egindako ekoizpenak baloratzeko. 

 

Edukiak 

1 Euskararen Sarrera Goiztiarraren ezaugarriak identifikatzen. 
 H1 jabekuntza elebakarra 
 H1 jabekuntza elebiduna 
 H2 jabekuntza goiztiarra 
 H2 jabekuntza berantiarra 

 
2 Hizkuntza Aldaketa Eskolan 

 Harreraren garrantzia 
 Bigarren hizkuntzaren jabekuntzan eragiten duten aldagaiak 

 
3 Gelako esku-hartzea: interakzioaren garrantzia materialen erabileran 

 Interakzioaren oinarriak 
 Argitaletxeen materialen behaketa 
 Proposamen didaktikoa 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Esperientzia-testuinguraketa:  
Arlo honetan egiten ditugun jardueren bidez, ikasleak bigarren hizkuntzaren sarrera goiztiarrean bizi 
izandako esperientziak azaleratuko ditu honako arlo hauetan: ama hizkuntza eta bigarren hizkuntzaren 
jabekuntzaren pertzepzioak eta zailtasunak, eskolan bigarren hizkuntzaren sarrera egiteko beharko liratekeen 
baldintzak, besteak beste. (% 6,5) 
 
Kontzeptualizazioa:  
Estrategia honen bitartez, ikasleak hizkuntzaren jabekuntzaren inguruko bibliografia irakurriko du eta gelako 
hausnarketa eta eztabaidaren bidez, ondo arlo hauetako ezagutzen sintesia buruko du: hizkuntzaren 
jabekuntza egoera ezberdinak, euskara goiztiarraren ezaugarriak, irakaslearen rola gelako eskuhartzean, 
besteak beste. (% 30,2)) 
 
Hausnarketarako behaketa 
Estrategia honen bidez, ikasleak hizkuntzaren garapena bultzatzeko jardunean dauden irakasleek erabiltzen 
dituzten estrategia eta baliabideez hausnartuko du. (% 17,5) 
 
Esperimentazio aktiboa.  
Landutako kontzeptuak eta praktikaren arteko loturan sakontzeko, honako jarduerak egingo ditu ikasleak: 
euskararen sarrera goiztiarra eskolan nola egiten den jakiteko, jardunean dauden irakasleen esperientziak 
batuko ditu. Beste aldetik, gelako eskuhartze baten azterketa gidatua egingo du, hizkuntza helburuak, hauek 
lortzeko elkarrekintza egoerak eta irakasleak ematen dituen laguntzak identifikatzeko. Era berean, 
aztertutako egoera horretarako, ikasleak proposamen didaktiko diseinatuko du. (% 36,4) 
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Ebaluaketa. 
Ikasgai honetan, ebaluaketa formatiboaz gain, amaierako ebaluaketa ere izango da hurrengo atalean 
zehaztuko den bezala. (% 9,3) 

 

Ebaluazioa 

Ikasgaia gainditzeko ezinbestekoa da berariazko gaitasunak (%85) eta gaitasun generikoa (%15) 
gainditzea.  
 

Ebaluaziorako tresnak: 

 Arazoetan oinarritutako metodologia erabiliko da ikasgai honetan landu behar diren gaitasunak 
lantzeko. Ikasleek taldeka irakasleak proposatutako arazo bati egin beharko diote aurre. Hartutako 
erabakiak eta landutako materialak portafolio batean jasoko dira. (taldeka) (%75) 

 Idatzizko froga (banaka) (%25) 
 

Ebaluaketa froga bakoitza gainditu beharko da. 
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UKIMUGI PROIEKTUA. Ibaizabal Argitaletxea.  
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