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0.Sarrera, kokapen orokorra. 

Dimako Ugarana Herri Ikastetxea “D ereduko”  eta lerro bateko ( HH2-LH6)  ikastetxea dogu, Arratia 

eskualdean kokatuta eta Igorreko  eremuari lotuta DBH eta Batxillergoa kontuan hartuz.Herri mailan, 

jendartearen atxikimendu handikoa, %90, eta jarduera eta partaidetza ikuspegitik  herri bizitzan  

erabat txertatua. Linguistikoki euskalduna, umeei dagokionez %92 eskolaratzean, guraso edo tutoreei 

dagokionez biak euskaldunak %80, bata edo besta euskalduna %15 eta biak erdaldunak %5. 

Inmigrazioa %3ª. Maila sozio-ekonomiko kulturalari dagokionez maila altuan kokatzen da ikastetxea 

ISEI-k eginiko muestreo guztietan. 

Ikastetxeko ume kopurua ,152 ikasle, 2.0 16-17 ikasturtean. Eskolatik kanpo jantza, pilota, eskalada, 

musika, ingelesa, dramatizazioa, buztingintza,… eta Dimesten-eko jardueretan hartzen dabe parte 

herrian bertan, eta herritik kanpo futbola, baleta, igeriketa, musika, pintura jardueretan besteak beste. 

Eskolako komunitatea, ikasleez gain 114 familia,  18 irakasle eta zerbitzuetako 10  langilez dago 

osatua. Ume garraiatuak 85 eta jantokia erabiltzen dutenak 125. 

Ikastetxea kokatuta dagoen egungo eraikina 1991 urtean eraikia, herri mailan eskolaren aldeko 

prozesu baten ondorioz.Garai hartan 44 ikasle hartzen zituen eskolak. Handik 10 urtera eskolaren 

handikuntza bat egin zan arren, azken urteotan espazio faltaren eraginez handikuntza edo 

konponketetan murgilduta. 

Ikastetxe aktiboa jarduera osagarrien aldetik, arduratsua berrikuntza eta prestakuntza ikuspegitik eta 

partaidetza-lankidetza  gradu handikoa komunitatea kontuan hartuz, baita ingurumen hezkuntza 

ikuspuntutik ere, eskola jasangarria. 

 

1.-Ikastetxeko egoera 

Dima-Ugaranako Herri  Ikastetxeak azken hiruzpalau hamarkadetan irmoki erakutsi du hizkuntzekiko 
eta bereziki euskararekiko konpromisoa. Horren erakusle dira, alde batetik, hasiera hasieratik 
Normalkuntzako Proiektua landu izana, eta era berean, beste hizkuntzekiko konpromisoari dagokionez 
ingelesaren irakaskuntza goiztiarra txertatu izana, eta bestetik , hizkuntzen ikas irakaskuntzarako 
prestakuntzan eginiko ibilbidea. 
Beraz, jakitun da eskola komunitatea,eskolak lagundu dezakeela eta behar duela egungo gizartearen 
eskakizunei, bereziki hizkuntza 
aniztasunaren erronkari, aurre egiten, euskaldun eleaniztunak sortzea 
helburu izanik. Argi du, baita ere,  eskolak lagundu diezaiokeela euskarari munduko beste edozein 
hizkuntzak betetzen dituen funtzioak eta estatusa eskuratzen; baina, betiere, eskola-komunitatetik 
haragoko eragileekin 
elkarlanean, lankidetzan. 

1.1.Hizkuntzen estatusa 

Euskal Herriko ikastetxeetan ikasi eta irakasten diren hizkuntzen historia, egoera soziolinguistikoa, 
prestigioa, estatusa..., oso desberdinak dira, eta desberdintasun horiek eragin handia dute hizkuntzen 
ikaste-irakaste prozesuan. 

“(...) euskara, gaztelania [edo frantsesa] eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza baten irakaskuntza ohikoa 
da gure eskoletan. Badakigu, halere, eleaniztasunaren ezaugarri bakarra ez dela hizkuntzen kopurua, 
eskolaren eginkizuna baita eleaniztasuna kudeatzea, ikasleek hizkuntza guztietan espero den maila lor 
dezaten. Bestalde, badakigu (...) hizkuntza horien egoera soziolinguistikoa, historikoa, akademikoa, 
ekonomikoa... oso ezberdina dela, eta ezaugarri horiek eragina izango dutela irakasleen formazioan 
eta beren praktika didaktikoan” (Bilbatua, Sagasta eta Sainz, 2001). 

Euskal Herrietan, euskara, gaztelania eta frantsesa elkarrekin bizi izan dira  mendeetan zehar eta, 
oraindik ere, horrela diraute. Alabaina, hizkuntza horietako bakoitzak gizartean duen egoera oso 
desberdina da. 



Batetik, euskara, lurraldeko berariazko hizkuntza izanik,  gutxiengoaren hizkuntza eta gutxitua da, 
baina euskal gizartearen zati handi batek haren berreskuratze, mantentze eta indartzearen aldeko 
apustua egin du. Are gehiago, Euskal Herriko zati handi batean, gaztelaniarekin batera, hizkuntza 
ofiziala da euskara; beraz, eremu horretan bizi diren hiritar guztiek ezagutzeko eskubidea eta beharra 
dute. Eskolaren erantzukizuna saihestezina da eremu horretan. 

Bestetik, gaztelaniaren eta frantsesaren jabekuntza ziurtatuta dago, bakoitzari dagokion eremu 
administratiboan gehiengoaren hizkuntzak eta prestigiodunak baitira. Hala ere, haien erabilera 
formalak garatzea eta gaitasun komunikatiboak areagotzea eskolaren ardura da. Euskararekin batera, 
Euskal Herrian bizi diren hizkuntzak izanik, eskolak ahalegin berezia egin behar du gazte orok bi 
hizkuntza horiek ere ezagutu ditzan; alegia, Hegoaldeko ikasleek frantsesez eta Iparraldekoek 
gaztelaniaz oinarrizko gaitasunak gara ditzaten. 

Bestalde, ekonomia globalaren eraginez, nazioartean gero eta hedatuagoak diren elkarrekintzek 
“hizkuntza frankoen” beharra areagotzen dute. Gure inguru hurbilean eta mundu zabalean, ingelesak 
hartu du rol hori. Zalantzarik gabe, eskolaren lana da ikasleek atzerriko hizkuntza horretan oinarrizko 
gaitasunak gara ditzaten. 

Halaber, etorkinen hizkuntzak ere ugaritzen ari dira gure inguruan. Eta Vilak (1998; 2000) dioskunez, 
“eskolak kontuan hartu behar du ikasle etorkinen jatorrizko hizkuntzak ezin direla eskolako praktika 
sistematizatuan sartu, baina horien presentzia ziurtatzea beharrezkoa dela ikasleen garapenerako. 
Presentzia hori estrategia desberdinak erabiliz gauzatu behar da, ikasleok eskolari egiten dioten 
ekarpen berria, euren jatorrizko hizkuntza, alegia, hezkuntza ekimenetan txertatuz”. Zeregin handia du 
ikastetxeak alor horretan ere. 
  
1.2.Hizkuntzen ezagutza 
Derrigorrezko eskolaldia amaitzean gutxienez B2 maila lortua izan behar du ikasle orok euskara eta 
gaztelania (edo frantsesean) hizkuntzetan, eta B1a hirugarren hizkuntzan.  
 
Datuak erakusten digutena ordea bestelakoa da batez ere euskararen kasuan, ikasleriaren 
populazioaren  % 25ak ez baitu oraindik euskararen ezagutzara sarbide eraginkorrik, kasu askotan ezta 
beharraren premiarik. Honen guztiaren  eraginak , gehi beste faktore eta parámetroen 
gehikuntzarekin, begibistakoak ditugu . 
Gaztelania eta frantsesaren kasuan  ezta horrelakorik gertatzen ofiziala den eremuetan. Ezagutza 
%100ean bermatzen dalarik. 
 
Hirugarren hizkuntzari dagokionez, egiten den ahalegin akademiko eta ekonomikoa kontuan hartuz 
emaitzak ez dute  erakusten  arrakasta portzentai handirik, ondorioz, eraginkorrak izan nahi badugu, 
argi erakusten dute datuek metodología eta hizkuntzak erakusteko didaktiketan aldaketak behar dirala  
eraginkorrak izan nahi badugu bederen. 
 
 
 

Horrez aparte, badago ikuspegi eleaniztunaren hausnarketan murgiltzeko beste arrazoi garrantzitsu 
bat, hau da, hezkuntza eleaniztunaren onurak ez dira hizkuntzen jabekuntza “hutsera” mugatzen. 
Komunikazioaren gizarte honetan hizkuntza anitz ezagutzeak daukan garrantziaz harago, eta 
eleaniztasunak ikasleen gaitasun komunikatibo  eta (meta)linguistikoetan dituen eragin positiboez 
gain, gaitasun kognitiboaren garapenean ere izugarrizko eragina du. Baieztapen horren inguruan, 
honela dio Cook-ek: 

“(...) bigarren hizkuntzaren jabekuntzak lehen hizkuntzan eragiten du, lexikoan zein fonologian; 
kontzientzia metalinguistikoa suspertzen du eta, aldi berean, garapen kognitiboan eragiten du” (COOK, 
1992,1995 in Bilbatua, Sagasta eta Sainz, 2001). 

Eta, noski, gauza bera esan daiteke hirugarren, laugarren eta “n”garren hizkuntzaz ere, horien ikaste-
irakaste prozesua era egokian bideratzen bada. Beraz, pentsa daiteke hezkuntza eleaniztunak 
hezkuntzaren kalitatean eragin positibo zuzena izateko baldintza ugari betetzen dituela, eta, ondorioz, 
arrazoiak ematen dizkigu pentsatzeko hezkuntzaren ardatza izan behar duen ikasleen garapen 
orokorrean ere lagungarri izango dela. 

 
 
1.3.Hizkuntzen erabilera 



 

 

Ezagutza  // erabilera  // espero zitekeen erabilera : 

DIMA    % 88,1 % 63,9 % 72,1   
IGORRE   % 73,4 % 36,4 %45,7 
OTXANDIO   % 74,7 % 42,6 % 47,7  
LEKEITIO   % 86,3 % 63,6 % 68,4 
BERMEO  % 75,7 % 60,3 % 49,3  
GERNIKA   % 69,3 % 57,3 % 39,7 
ARRATIA-NERBIOI  % 56,2 % 28,7 % 24,1  
BIZKAIA   % 25    % 11     % 3,9  
EUSKAL HERRIA  % 28    % 14,2  % 5 
 
Euskeraren erabilera gaiari eraginkortasunez erantzuteko, eskolak bere lan-esparruak berrikusi edo 
marko berri bat eraiki beharko du eragile ezberdinon interakzio eta motibazioan inbertituz, beti ere, 
auzo edo herriko hezkuntza eragileekin lankidetzan oinarritua. Marko horrek eskola-bizitzako lan eta 
komunikazio-esparru guztiak hartu behar ditu kontuan, bai eta esparru horietako eragile guztien 
inplikazioa eta lankidetza bultzatu ere. Esate baterako, irakasleez gain, ikastetxeko gainerako langileak: 
harrerakoak, eskola-orduz kanpoko begiraleak, jangelako langileak...inplikatu behar dira. 
 
Ildo horretan euskara eta hizkuntzen erabileraz eta ikas-irakaskuntzaz arduratuko den lantalde eta 
arduradun bat beharrezkoak dira ikastetxeetan. 
Era berean eskolaren eta aisialdiaren arteko koordinazioa ezinbestekoa da. 
Eskuartean  ditugun datuen arabera, ikasleen aisialdia eta lagunartea euskaratzea bide honetan 
aurrera egiteko klabea da. Euskaldunok geure arduren kontzientzia hartu  behar dugu,  euskara geure 
erantzukizuna baita. 
 
2.-Ikastetxeko hizkuntza helburuak 

XXI mendearen hasiera honetan, hezkuntza-heziketa lana tokian tokiko eta garaian garaiko 
testuinguruan ongi kokatu nahi duen eskolak, gizartean gertatzen ari diren aldaketa sakonei era 
eraginkorrean erantzun nahi badie bederen, bere planteamenduak ere eguneratu eta berriztatu behar 
ditu ezinbestean, egungo jendartearen globalizazio, konplexutasun eta aldakortasunei 
eraginkortasunez erantzuteko. 
 
Egoera soziolinguistikoa eta hizkuntzekiko helburuak kontuan hartuz, eskolako 
hizkuntza guztien plangintza eraginkorra egin beharko da; era berean, haien ikaskuntza 
irakaskuntzaren lanketa bateratua eta koherentea ziurtatu beharko da. Horretarako 
eskolaren barruan hizkuntza bakoitzak izango duen funtzioa eta hartuko dituen eremuak 
definitu beharko dira; beraz, bakoitzari emango zaion denbora eta irakaste-bideak 
zehaztu beharko dira. Hizkuntza proiektua izango da bide horretan  eskolak beharrezkoa 
duen marko zabal eta alde askotariko hori. 



Hizkuntza-proiektuak eta auzo/herriko Hizkuntza-planak bat egin behar dute  helburuok erdiesteko. 
Proiektuak arrakasta izan dezan beraz, inguruneko eragileekin adostutako proiektua eta era berean 
koherentea izan behar du, koherentea, egokia, integrala eta parte hartzailea. 

Hizkuntzak irakasteari eta erabiltzeari loturiko alderdi guztien plangintza finkatu eta zehaztuko du 
Hizkuntza-Proiektuak. Hizkuntzen ikaskuntza eta erabilerari dagozkien helburuak, konpetentziak, 
metodologia eta ebaluazioa biltzen duen proiektua  izango da Hizkuntza- proiektua, eta nola ez, horiek 
lortzeko tresna, neurri eta bitartekoak esleituko ditu, baita hizkuntzen trataera bateratu eta osagarriari 
dagokiona ere. 

 
 

 
 
2.1.Hizkuntza helburuak 

Euskal hezkuntza-sistema osoaren xedea , euskal herritarrak jendartean partaidetza aktiboa izateko 
eta bizitzan modu eraginkorrean moldatzeko gai izan daitezen trebatzea bada, hizkuntzak orohar eta 
bereziki euskara hizkuntza eta euskal kultura bide horretan tresna izango ditugu. Beraz,  hizkuntza-
proiektuak norbanako orori eta euskal jendarteak dituen hizkuntza eskakizunei erantzuten laguntzeko 
erronka eta  asmoa du, ikasleak euskaldun eleaniztunak izateko eskakizunari, hain zuzen. 

Euskara, euskal kultura  ardatz nagusi hartuko du Dimako ikastetxeak,  eta ikasle euskaldun 
eleaniztunak garatzeko erronka hauek izango ditu: 

● hizkuntzaren irakaskuntzan erabilitako ikuspegi eta metodologia guztiak bateratzea.Testu 
generokako irakaskuntza, elkarrekintzan oinarritua, egoera erreal eta hizkuntza eta edukiak 
uztartuko dituena 

● hizkuntzaren erabilera instrumentalaren eraginkortasuna curriculum osoan hobetzea. 

● hizkuntza bakoitzaren inguruan sortutako proiektuak uztartzea. 

● hizkuntzen irakaskuntzaren eta hizkuntza gutxiagotuaren gizarte-sustapenean bide egoki eta 
eraginkorrak sortu eta aktibatzea. 

 

 
 

2.1.1.Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua 

Hezkuntzaren xedea ikasleei, herritarrei errealitatea ulertu eta eraldatzeko baliabideak 
ematean datza, norbanako zein jendarteko kide gisa integralki garatzeko eta herri garapen 
jasangarria bermatzeko.  

Hizkuntza-Proiektuak hizkuntzak irakasteari eta erabiltzeari loturiko alderdi guztien plangintza 
zehaztuko du. Hizkuntza-proiektuak curriculum formala zein ez-formala hartu beharko ditu 
erreferentziatzat, baita komunitatearen zein ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua ere. 

Hortaz, Hezkuntza-prozesua arrakastaz gauzatzeko ezinbesteko lanabesa dugu Hizkuntza- 
proiektua. 

Hizkuntzetako irakasleek, elkar harturik, konpetentziak, metodologiak, hizkuntza-jarduerak… 
adostu eta koordinatu behar dituzte, eta gainerako jakintza arloetako irakasleek hizkuntzak 
eskuratzeko egin behar dituzten ekarpenez ohartu behar dute. Hizkuntzen trataera bateratu 
eta osagarriaren ildoan, ezin dugu ahaztu pertsonok hobeto ikasten dugula hizkuntza bat 
beste zerbait ikasten dugun bitartean, esanguratsua eta  baliagarri zaigun heinean. 

 
2.1.2.Ikastetxeko hizkuntza proiektua helburuen funtzioan 

Dima-Ugaranako Herri Ikastetxeko hizkuntza proiektu honek segidan aipatzen diren helburu 
eta hizkuntza funtzioen baitan  markatzen ditu erronkak, Izan ere, hizkuntzaren ikas-
irakaskuntzaren azken helburua komunikazio-gaitasuna garatzea da. Hizkuntza-
komunikaziorako gaitasuna hizkuntza erabiltzeko trebetasuna da, hau da, kontzeptuak, 
sentimenduak, gertakariak eta iritziak ahozko eta idatzizko diskurtsoen bidez adierazi eta 
interpretatzekoa eta gizarte- zein kultura-ingurune guztietan linguistikoki elkarreragitekoa. 



Zentzu horretan, Tough-ek hizkuntzaren kategoria edo funtzio hauek aipatzen ditu: 
norberaren burua finkatzea, gidatzea, kontatzea, arrazoitzea,iragartzea, proiektatzea eta 
imaginatzea. 
Fishmanek eremu hauek jarri zituen: familia, auzoa, hezkuntza, lana eta erlijioa. Mackey, 
berriz, jarduerari loturiko nozioetan oinarritu zen: zenbatu, erregutu, ukatu, amets egin... 
Gurean Sánchez Carrión “Txepetx“ hizkuntza-funtzioen gaiari lotu zitzaion, hizkuntza batek 
betetzen dituen funtzioen arabera erabilera-eremuak zehaztu litezkeelako. Honela irudikatu 
zuen funtzio banaketa: • Gizarte maila: funtzio internazionala • Zibilizazio maila: zibilizazio 
funtzioa (kulturala) • Nazio maila: funtzio nazionala • Bertoko maila: funtzio lokala • Lanbide 
maila: funtzio profesionala • Barne maila: funtzio familiarra • Pentsabide maila: identitate 
funtzioa 
 Funtzio banaketa horren bidez, hizkuntzaren egoeraren berri izan dezakegu: hizkuntzek 
funtzio komunikatiboa betetzen dute, ezbai barik, baina funtzio horrek hainbat maila izan 
litzake eta euron arabera, hiz kuntza horrek estatus bat edo beste edukiko du. Lehenengo 
bost funtzioak dira oinarrizkoak, naturalak esan genezake, hizkuntza guztiek bete beharko 
lituzketenak. Eurok betetzen dituzten hizkuntzak normalizatuak dira. Funtzio horiek betetzen 
ez dituztenak, aldiz, gutxituak. Horregatik esaten dugu euskara hizkuntza gutxitua dela, 
oinarrizko diren funtzioak betetzen ez dituelako 
 Iritziak iritzi, hemen hizkuntza komunikazio-gaitasuna lortze bidean , hizkuntza gaitasuna 
garatzeko ildo nagusiak: 

o Konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegi inklusiboaren bidean hizkuntza 
eskakizunei erantzutea, norbanako oro euskal komunitateko kide oso eta baita 
munduan aritzeko bilakatu dadin. 

o Hizkuntzen irakaskuntzarako metodologiak eguneratzea eta gelaz kanpoko zein 
asialdiko ekintzak hizkuntzaren ikuspegitik berraztertu eta planifikatzea. 

o Euskara bere funtzio komunikatibo eta sozialen jabe bilakatuz, eskola komunitatean 
txertatu eta jendarteak dituen aldaketa beharrei eta eskaera berriei erantzuteko 
gure haurrak trebatzea.  

o Euskara komunitate identitatearen euskarri eta kohesio tresna bilakatzea. 

o Euskaran, euskal kulturan ardazturik, kultur aniztasunari eta hizkuntz aniztasunari 
erantzutea. 

o Hezkuntza-komunitate osoaren partaidetza aktiboa sustatzea. Eskola,familia eta 
hezkuntza eragileak egitasmo baten  parte aktibo izatea. 

o Hezkuntza berritzailea, etengabe ikasten ikasteko, aldaketarako, berrikuntzarako eta 
etengabeko hobekuntzarako hezkuntza-sare konpartitu modura jardungo duen 
ikastetxea sustatzea 

o Hizkuntzaren irakaskuntzaren ikuspegi instrumentala, hau da, hizkuntzen arteko 
transferentzia egiteko aukera, hizkuntza trebetasunak arlo guztitatik landu daiteza 
ziurtatzea, eta eskolako hizkuntzen eta ikasleen hizkuntzen arteko transferentziei 
bide ematea 

 
2.2.Ebaluazio irizide orokorrak 
Ebaluazioak ikaskuntzaren motorra izan behar du eta ikas-irakaskuntza prozesuekin bat egin; 

izan ere, ikasteak berekin ditu arazoak antzematea, zailtasunak eta oztopoak gainditzea, akatsez eta 
huts egiteez konturatzea eta zuzentzea. Ebaluazioaz hausnartzen denean, badira erantzun behar 
ditugun oinarrizko galderak. Baina, egun, galdera horiek gaitasunen inguruko marko berrian, beste 
ikuspegi eta zentzu bat hartzen dute. Ohiko galderak, beraz, paradigma berri baten baitan ageri dira: • 
Zertarako ebaluatu? 

-Ebaluatu egingo da ezagutza jakin batzuk eskuratu direla egiaztatzeko. Ebaluazioaren 
ikuspegi honek ebaluazio sumatiboaren esparruan kokatzen gaitu.  

-Ebaluatu egingo da ikasleen ikaskuntza prozesuaren zailtasunak eta aurrerapenak 
antzemateko eta prozesua ikasleen beharrizan errealetara egokitzeko. Ebaluazioaren ikuspegi honek 
ebaluazio hezitzailearen esparruan kokatzen gaitu. 

Baina eskola  inklusiboaren ikuspuntutik, ikasleen ahalmenak eta oinarrizko gaitasunen 
garapena bultzatu nahi dituen eskolaren ikuspuntutik, ebaluazio praktika hori osotu eta bete egin 



behar da heziketa prozesuan zehar ikasleen beharrizanetara egokituz joango den prozesuaren 
ebaluazio hezitzaile eta globalaren bidez. Argi dago ebaluazio hau askoz ere konplexuagoa dela; izan 
ere, ebaluazioa ez du jarduera puntualtzat hartzen, baizik eta ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuak 
aztertzen dituen prozesutzat 
• Noiz ebaluatu?  
Ebaluazioaren erabilerarik zabalenak ikaste eta irakaste prozesuen bukaeran (unitate didaktikoa, gaia) 
egin ohi den eta ikasleen lorpen maila egiaztatzen duen jarduera puntualaren aurrean jartzen gaitu. 
Ebaluazio mota honek kalifikatzeko, informatzeko, maila ezartzeko balio du, baina ez du eraginik 
ikasketa prozesuaren hobekuntzan. Neus Sanmarti-k5 dioen bezala “ ikasleen ahaleginaren eta 
ebaluazio kalifikatzailearen arteko lotura nabarmentzen denean, ikasleei leporatzen diegu porrotaren 
errua: horrela, gainditu ezean, ahalegin faltagatik izaten da eta ez sistema soziala diskriminatzailea 
izateagatik edota ikastetxeetako baliabideek eta antolakuntzak irakasleen lanaren eraginkortasunari ez 
laguntzegatik edo irakasteko erabilitako metodoak egokiak ez izateagatik (…) ez litzateke ahaztu 
beharko ebaluazioaren emaitza ona ikaste prozesu onaren ondorio dela, ez, ordea, zergatia.” 
Horrenbestez, gaitasunen garapenari begira planteatzen den ebaluazioa ezin da prozesuaren bukaeran 
soilik gauzatu, prozesuaren aldi guztietan egon behar baitu. Horrela, hasierako ebaluaziorako 
jarduerak planteatu behar dira aurretiazko ezagutzak azaleratzeko (egiten jakiteari, izaten jakiteari eta 
jakiteari lotuak), ikasleen hasierako egoera ezartzeko eta planifikazioa egoera horietara egokitzeko. 
Halaber, jarduerak planteatu behar dira ikasleek prozesuan zehar izan dituzten zailtasunak eta egin 
duten aurrerapena identifikatzeko, hau da, ebaluazio hezitzailea, erregulatzailea, prozesuaren 
ebaluazioa, ikaskuntzaren emaitzei zuzen-zuzen eragingo diena; izan ere, ikasi ahal izateko ikasleak 
bere zailtasunak identifikatzeko gai izan behar du. Horretara, behaketa eta berrikusketa txantiloiak 
erabiltzea proposatzen da ikasleei ikasi dutenaz gogoeta egiten laguntzeko eta horrenbestez, ikasten 
ikasteko gaitasuna, norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna… garatzen laguntzeko. 
Ebaluazioa prozesuaren baitan dagoenean baino ez dira hobetuko azken emaitzak. 
 
• Nork ebaluatu?  
Nork ebaluatu? Gaitasunen inguruko ebaluazioaren planteamenduan azpimarratu behar da helburu 
ezberdinetatik abiatuta, egile ezberdinak direla ebaluatu ahal dutenak eta, era berean, ebaluatu behar 
dutenak. Oro har, ebaluazioa irakaslearen esku dago, honek ikas prozesuaren amaieran, ebaluazio 
sumatiboa egingo du ikasleek ikasitakoaren egiaztatzaile bakar gisa. Irakaslea da, halaber, hasierako 
eta prozesuaren ebaluaziorako jarduerak planteatzeko ardura duena… Baina, gaitasunak garatzeko, 
bizitza osoan zehar luzatuko den ikaskuntza helburua izanik, ikasleak bihurtuko dira ebaluazioaren 
egile garrantzitsu. Ebaluazio hezitzailearen ikuspuntutik, honek ikaslearen ikaste-prozesua 
erregulatzeko balio behar du, hau da, ikasleek nolako zailtasunak dituzten antzemateko eta zailtasun 
horiek zertan dautzan jakiteko. Horrenbestez, ikasleek auto-erregulatzen ikasi behar dute, hau da, 
honakoak kontrolatzen: zein helburu lortzeko ari diren ikasten, zer egin behar duten ikasteko eta 
zeintzuk diren erabili behar dituzten irizpideak modu eraginkorrean ikasten ari diren ala ez jakiteko. 
Horrek guztiak esan nahi du ikasleek ikaskuntzaren xedea jakin behar dutela, gauzatuko duten lana 
planifikatu ahal izateko 
• Zer ebaluatu?  
Gaitasunaren bi definizio hauek kontuan hartzen baditugu: “Gaitasuna testuingurura egokitutako 
ezagutzen, trebetasunen eta jarreren multzoa da” 6 eta “Gaitasuna testuinguru jakin batean ataza bat 
ongi burutzeko trebetasuna da”7 , gaitasunak garatu ahal izateko, beraiekin erlazionatutako zenbait 
ezagutza mota eskuratu eta menperatu behar dira eta aldi berean baliatu testuinguru jakin baten 
baitan. Horretara, gaitasunak ebaluatzeak arazo-egoerak ebazteko prozesuak ebaluatzea dakar. 
Horregatik, atazak dira ebaluazioaren abiapuntua, ataza errealak, gutxi edo asko, errealitatean 
gertatzen denaren berri ematen dutenak. Beraz, atazak proposatu behar dira eta beraien bidez 
oinarrizko gaitasunen garapenari laguntzeko egokienak izan daitezkeen prozedurazko, jarrerazko eta 
kontzeptuzko edukiak landu eta lorpen maila adierazten duten ebaluazio-adierazleak zehaztu. H 
• Nola ebaluatu?  
Ebaluazio jarduerek jakite mota ezberdinak aldi berean eta era koherentean mugiarazteko ahalmena 
erakutsi behar dute. Gaitasunen inguruko hezkuntzaz dihardugunean bizitza osoan zehar luzatuko den 
ikaste-prozesuez hitz egiten ari gara. Argi dago, dena den, gerta litezkeen egoera posible guztiak ezin 
izango direla hezkuntza praktiketan islatu. Gaitasunen inguruko ebaluazioa ikasleek gutxi edo asko 
errealak diren egoerei erantzuna emateko duten gaitasuna ebaluatzean datza. Honek jarduera 
konplexu baten baitan sartzen gaitu; ebaluazioa, horrenbestez, ikas-irakas prozesuetan une 
ezberdinetan gauzatuko da eta egile ezberdinak izango ditu. Ezaugarri horiek, beraz, ebaluazio-tresnen 
dibertsifikazioa eskatzen dute. Prozesua zein  ikaskuntza ebaluatzekoak 
•Zertarako ebaluatu?  
Gaitasunen garapenaren ikuspegi koherente, inklusibo, parte hartzaile batetik abiatzeko. 
 
Hizkuntza ebaluazio irizpide orokorrak: 

Ahozko ulermenari dagokionez 



Ahozko  testuen  zentzu orokorra identifikatzea. 
 Ahozko  testuen helburua antzematea. 
 Ahozko testuetan, proposatutako helburuei begira garrantzia duten 
ínformazioak hautatzea. 
 Ahozko  testuen  edukia kritikoki interpretatzea. 
 Ahozko testu-mota ezberdinak hobeto ulertzeko estrategiak erabiltzea. 

Idatziaren ulermenari dagokionez 
Idatzizko  testuen zentzu orokorra identifikatzea. 
Idatzizko  testuen helburua antzematea. 
Idatzizko  testuetan, proposatutako   helburuei begira  garrantzia   duten 
informazioak hautatzea. 
Idatzizko  testuen edukia kritikoki interpretatzea. 

 Idatzizko testu-mota ezberdinak hobeto ulertzeko    estrategiak erabiltzea 
Mintzamenari dagokionez 

Komunikazio-egoeraren ezaugarria aintzat  hartzea. 
Ekoizpen-prozesua planifikatzea. 
Adierazi beharrekoa egoki eta zuzen adieraztea. 
Kontroleko eta egokitzapeneko estrategiak  erabiltzea. 

Idazmenari dagokionez 
Komunikazio-egoeraren  ezaugarriak kontuan izatea. 
Ekoizpen-prozesua planifikatzea. 
 Adierazi beharrekoa egoki eta zuzen adieraztea. 
Kontroleko eta egokitzapeneko estrategiak erabiltzea. 

Elkarrekintzari dagokionez 
Komunikazio-trukeetan modu aktibo eta egokian parte hartzea. 
 Arau sozio- komunikatiboak errespetatzea. 
 Komunikazioari eusteko eta haren eraginkortasuna areagotzeko estrategiak  
erabiltzea. 

 Hizkuntzekiko jarrerari dagokionez 
  Euskararen erabilera 

Kultur aniztasunari eta hizkuntz aniztasunari erantzuna. 
 
 
3.-Irizpide psikopadagogikoak, metodologiko orokorrak 
Honako pedagogia- printzipio hauek hartuko ditu kontuan ikastetxeak: 
 1. – Hezkuntza-gaitasun orokorrak jaso behar ditu irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuak, eta 
kontzeptuzko, prozedurazko eta jarrerazko edukiak biltzen dituzten oinarrizko gaitasunak lortzea izan 
behar du prozesu horren xedea.  
2. – Lana proiektu osoen bidez eginez gero, erraztu egiten da oinarrizko gaitasunak ikasleei 
helarazteko bidea eta jakintza-arloen eta irakasgaien arteko diziplinartekotasuna. 
 3. – Ikastetxe-eredua hezkuntza-komunitatera eta, oro har, gizartera irekitzen ari dela, beharrezkoa da 
ebaluazioaren parte hartzea handitzea.  
4. – (…) 
Pedagogia-printzipio horiek era ezberdinetan gauzatu daitezke ikasgelako praktikan: atazak, ikasleen 
interesguneak, proiektuak… Hauetako edozein eredu didaktikok eragina izango du metodologia 
aldagaietan, hala nola, denboraren kudeaketan, ikastaldearen antolaketan, material didaktikoetan, 
ebaluazioan, sortuko diren interakzioetan … Beraz, metodologia bakarrari buruz barik, ikaskuntza 
aktiboaren baitan dauden printzipio eta estrategia metodologikoei buruz hitz egin behar da. Ondoko 
Dekalogoak ikaskuntza aktiboari laguntzeko, eta, horrenbestez, Oinarrizko Gaitasunen garapena 
bultzatzeko, irakasleek kontuan hartu behar dituzten zenbait estrategia metodologiko biltzen ditu:  
• Ikasgelan giro egokia sortzea: lan egiteko giro afektibo aproposa, ikaskuntza sustatzeko espektatiba 
positiboak…  
• Parte-hartzeko estrategiak sorraraztea: zalantzak adieraztea, ikaskuntza funtzionalak bultzatzea...  
• Ikaskuntzaren helburua lortzeko motibazioa bultzatzea: helburuak jakinaraztea, lana gauzatzeko 
negoziazio jarduerak proposatzea, ikasleei hitza ematea...  
• Ikaskuntza autonomoari laguntzea: transmisio hutsezko ikaskuntza mugatzea, irakasle-ikasleen ohiko 
eginkizunak aldatzea…  
• IKTak era esanguratsuan integratzea: IKTen esparruko baliabide didaktikoak erabiltzea: wq-ak, 
altxorraren bila, blogak…; IKTak ikasteko zein gelakideen artean komunikatzeko erabiltzea…  
• Askotariko informazio iturriak erabiltzea era askotako euskarrietan: informazio hautaketaren 
prozesua gidatzea; informazio iturritzat testu liburua soilik ez erabiltzea...  
• Ikasitakoa ahoz zein idatziz komunikatzea: ikasitakoa jakinaraztea, azaltzea; berdinen arteko 
interakzioa bultzatzea ezagutza eraikitzeko…  



• Ebaluazio hezitzailea sustatzea: auto-erregulaziorako egoerak sortzea, ebaluaziorako irizpideak 
jakinaraztea, auto-ebaluazioa zein koebaluazioa bultzatzea…  
• Toki eta denbora antolaketa desberdinak faboratzea: ikasgelako HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO 
GAITASUNA.  
• Ikasitakoaren funtzionaltasuna eskola esparrutik kanpo bultzatzea: irakasgaien zein arloen arteko 
erlazioak sustatzea,metodologia globalak erabiltzea…  
Laburbilduz, IKASKUNTZA AKTIBOA BULTZATZEA 
Halaber, ikasleek ondokoak behar dituzte:  
- Bizitza errealari lotutako ataza esanguratsuetan inplikatu.  
- Trebetasunak erabili egiten ikasteko eta ezagutzak aplikatzeko.  
- Aukerak izan deskubritzeko, aurkitzeko, aztertzeko, interpretatzeko, eraikitzeko eta 
esperimentatzeko.  
- Feed-back-a lortu, ikaste-prozesuaren barruan egiten dutena egoera jakinetara eta momentuko 
beharrizanetara egokitzeko.  
- Egiten dutenaz hitz egin eta ikasitakoa jakinarazteko aukera izan. 
- Ikasgelan gertatzen denaz eta ikasten dutenaz gogoeta egin  
- Ikasten dutena aurretiaz ikasitakoarekin artikulatu, beren jarduteko eskemak aldatzeko. 
 
3.1.Metodologia irizpideak 

Hizkuntza-Komunikaziorako Gaitasunaren garapenean, gainontzeko gaitasunen garapenean 
bezalaxe, testuinguru formaletako eta ez-formaletako ikaskuntzek eragiten dute. Horregatik, 
hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna garatzeko orientabideak ikasleen hizkuntza gaitasuna garatuko 
duten askotariko testuinguruei dagozkie (hizkuntza irakasgaiei, beste irakasgai guztiei eta eskola 
testuinguruari), Oinarrizko Hezkuntzarako Dekretuak hizkuntzen atalean zehazten duen bezala: 

 “… Baina hizkuntza-irakasleak ez dira horien irakaskuntzaz eta ikaskuntzaz arduratzen diren 
bakarrak; izan ere, eskola-erakunde osoak hartzen du parte prozesu horretan. Horregatik, irakasgai 
guztietako irakasleek dute taldeko zeregin horretan laguntzeko erantzukizuna,eta, ondorioz, bakoitzari 
dagokion jakintzagaia ikasleek behar bezala ulertzea eta adieraztea bermatu behar dute. Halaber, 
elkarrizketa bultzatu behar dute, ezagutza handitzeko eta hizkuntzaren oinarrizko trebetasun 
kognitiboak jasotzeko bitartekotzat.” 

Hizkuntza irakasgaiei dagokienez, aurreko atalean aipatutako estrategia eta eredu didaktikoak 
hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntzarako IKUSPEGI KOMUNIKATIBOAren bidez gauzatzen dira. 
Ikuspegi horren arabera, hizkuntzakomunikazio tresna da eta hizkuntzaren erabilera eta erabileraren 
hobekuntza ditu helburu nagusi. Premisa honek zenbait ondorio didaktiko ditu:  

• ikasleek burutuko duten ikaskuntzari funtzionaltasuna eta zentzua ematea, esanahia 
ematea, alegia.  

• jarduerak ikasleen komunikazio beharrizanen inguruan antolatzea.  
• irakasleen egitekoa aldatzea.  
• ikasleen autonomia sustatzea.  
• ebaluazio hezitzailea egitea.  
• testuen ulermen eta ekoizpen prozesuak lantzea.  
•  

3.1.1.Hizkuntzen trataera bateratu eta osagarria 
… Horretara, hizkuntzen ikaskuntzan eta irakaskuntzan Trataera Bateratua erabili 

behar da; horrela, hizkuntza arlo guztietako irakasleek adostutako metodologia koherente eta 
bateratuen bidez edukiak banatzea ahalbidetuko da eta hizkuntza batean ikasitakoa 
besteetara transferituko. Ikasgelan hau guztiau idazketa-proiektuak  bezalako eredu 
didaktikoen bidez gauza daiteke. Hauetan, jardueren sekuentzia ahozko edo idatzizko azken 
ekoizpen baten arabera dago antolatuta. Ekoizpen horrek egoera erreal bati lotutako 
komunikazio arazo bat planteatzen du, eta horri erantzuna eman behar zaio, idazketa-
proiektuaren parametroak (non, noiz, nola, zergatik..) ikasleekin adostu eta gero. 

Curriculumeko beste irakasgai guztiei dagokienez, hizkuntza-komunikaziorako 
gaitasunaren garapena, batez ere, hizkuntza ikasteko tresna gisa erabiltzeari dago lotua. 
Irakasgai bat ikastea berari buruz hitz egiten eta idazten jakitea da; beraz, lexiko bereziaren 
ezagutzatik haratago, beste arlo eta irakasgaietako irakasleen erantzukizuna ere bada testuak 
lantzea, bai ahozkoak bai idatzizkoak. Esaterako, ez da gauza bera iritzia defendatzeko 
argudiatzea edo argudiatzea zerbait egiaztatzeko; halaber, ez dira berdinak hizkuntza arloko 
deskribapena eta deskribapen zientifikoa. 

Horrenbestez, arlo guztietatik bultzatuta eta denek adosturik, guneak, momentu 
aproposak, aukerak… eskaini behar dira ikasleek elkarrekin hitz egin eta eztabaida dezaten; 
horrela, beren ezagutza-eskemak aldatu ahal izango dituzte. Elkarreragina modu 
eraginkorrean gauzatu ahal izateko, bestalde, funtsezkoa da ikasleek eta irakasleek 
egitekoaren irudikapen berdinak izatea, proposatuko zaien ikaskuntzan denak inplikatu ahal 
izateko. Beraz, behar-beharrezkoa da lortu nahi diren helburuak eta jarraituko den prozesua 



argi eta zehatz adieraztea. Ikasgelako giroa ere oso garrantzitsua da; izan ere, lagungarria izan 
daiteke edo traba bihur daiteke elkarreragina eta partaidetza bultzatzeko eta, elkarrenganako 
konfiantza eta errespetutik abiatuta, autoebaluazio zein koebaluazio jarduerak proposatzeko. 

Bestalde, Curriculumeko arlo eta irakasgai guztietan eztabaidatu eta adostu egin 
behar dira hizkuntzen erabilerari lotutako erabakiak eta ageriko egin ikastetxeko 
dokumentuetan, hala nola, Hezkuntza Proiektuan, Hizkuntza Proiektuan eta Curriculum 
Proiektuan. Erabaki horiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, ikasleen 
hizkuntzakomunikaziorako garapenean eragingo dute. 

 
3.1.2.Konpetentzia komunikatiboaren garapena 

Hizkuntza giza garapenerako funtsezko osagaia da bere bi alderdietan, indibiduala 
eta soziala. Indibiduala, gizabanako bakoitzari pentsatzea, bere ezagutza eraldatzea, bere 
jarduera antolatzea eta gauzak adieraztea ahalbidetzen diolako. Soziala, sozialki helarazi eta 
mantentzeaz gain, gizataldeak hizkuntza ardatz eta euskarri duen jarduera baten baitan 
eratzen eta gara - tzen direlako. Kultura sortzeko, sendotzeko eta helarazteko tresna da. 
Pertsonen bizitza afektiboari eta kognitiboari estuki lotua, hizkuntza sentimenduen 
erregulatzailea eta ikaskuntza ororen bitartekorik behinena da, bai bizitzan bai mundu 
akademikoan. Hizkuntza menderatzea norbe - ra ren baitara hobeto hurbiltzeko, modu 
autonomoan ikasteko, besteen aurrean norberaren burua kokatzeko, bizikidetza arautzeko 
eta besteekin elkarlanean aritzeko tresna egokiak edukitzea da. (…) Hizkuntza-
komunikaziorako gaitasuna, hizkuntzaren erabileraeremuetan modu eraginkorrean 
komunikatzeko ahalmen gisa ulertua, funtsezkoa da, gainerako oinarrizko gaitasunak bezala, 
norberaren errealizazioa sustatzeko, ikaskuntza modu etengabe eta autonomoan garatzeko, 
gizarteratzeko eta herritar aktiboa izateko. 

Hymesek hizkuntza gaitasun eta errealitatearen arteko uztai banaezina aldarrikatzen 
zuen. Bere hitzetan: “There are rules of use whithout which the rules of grammar would be 
useless. Just as rules of syntax can control aspects of phonology, and just as rules of semantics 
perhaps control aspects of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling factor for 
linguistic form as a whole “ 

Gaitasuna bi osagaiz osatua dago, bi eragile ditu, ezagupena eta erabilera. Honela, 
ume baten hizkuntza jabekuntza prozesuan esaldi gramatikalez gain, dagokion testuinguruan 
egokiak direnak ekoizteko gaitasuna ere azaltzen zaigu. 

Hymesen ekarpen nagusia gaitasun linguistikoaren beraren kontzeptuaren aldaketan 
datza, hizkuntza ulertzeko moduan bertan eragiten du. Gaitasun Komunikatiboa  dinamikoa 
da, esanahiaren negoziazioa aintzat hartzen du, erlatiboa da, hiztunek Gaitasun 
Komunikatiboaren gradu ezberdinak dauzkate, oinarri soziala du, testuinguru jakin batean 
ematen da eta prozesuari dagokio, ez produktuari. 

Gaitasun Komunikatiboaren osagaiak gutxienez, gaitasun gramatikala, gaitasun 
soziolinguistikoa eta gaitasun estrategikoa dira. Ez dago arrazoi teoriko nahiz enpirikorik 
gaitasun gramatikala beste gaitasunak baino garrantzitsuagoa edo garrantzi gutxiagokoa 
denik baieztatzeko. Hurbilpen komunikatibo baten lehendabiziko helburua ikaslearengan hiru 
ezagupen moten bateratasuna lortzea da eta, horren ondorioz, ez zaio programan gaitasun 
bati besteei baino garrantzi handiagorik eman behar. 

Bachman-en arabera: Hizkuntzaren ezagutzak  
Antolamenduari buruzko ezagutzak 

Gramatikaren ezagutza  
Ezagutza testuala  

Ezagutza pragmatikoak  
Ezagutza funtzionala  
Ezagutza soziolinguistikoa 

Estrategia metakognitiboak  
Ebaluazioa  
Helburuak zehaztea  
Planifikazioa  

 Gaitasun Komunikatiboaren garrantzia hizkuntzen irakaskuntzan/jabekuntzan handia da. 
Hizkuntzaren dimentsio soziala aitortzea eta aktibitate esanguratsu gisa ikustea dira eragin 
nabarmenenak. Izan ere, zuzentasuna alde batera utzi gabe, bestelako balorazio irizpideak ere 
erabiltzen dira ikasgelan, komunikazioaren arrakasta eta kontestuarekiko egokitzapena, besteak beste. 
 Aipatzekoa da ere Europar Kontseiluak landutako “Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratua: ikaskuntza irakaskuntza eta ebaluazioa” (European Council, 2001) izeneko lanean jazotzen 
dena. Lan honetan ikuspegi komunikatiboa gailentzen da. Honela, hizkuntzen irakaskuntzan egin 
beharreko sekuentzia hurrenkera honekin ematen da: Beharren identifikazioa} helburuen ezarpena} 
edukien definizioa} materialen aukeraketa eta sorkuntza} irakaskuntza eta ikaskuntza programen 
gauzapena} irakaskuntza eta ikaskuntzarako metodoak} ebaluazioa, azterketak eta kalifikazioak. 



Ikusten den bezala, ikasleen beharren identifikaziotik abiatzen da prozesua baina ez da asmatzen 
Gaitasun Komunikatiboa lantzeko proposamen praktikoak egiterakoan.   
(Miren Nekane Goikoetxea  Agirreren tesitik) 
 
3.1.3.Hizkuntzen arteko trasferentziak 

Komunikazio-ikuspegia, Ikuspegi komunikatiboa, hizkuntzen irakaskuntza 
komunikatiboa edo metodo komunikatiboa hizkuntzen irakaskuntza aurrera eramateko 
metodoen multzoa da. 

Hizkuntzen irakaskuntzako metodo multzo hau gorputza hartzen hasi zen XX. 
mendeko 70. hamarkadan. Garai hartan, alde batetik, hizkuntzalaritzari buruz zeuden 
korronte nagusiei arreta egin nahi zitzaien hizkuntza irakaskuntzan, eta bestetik, 
psikolinguistika alorreko ikerketa berriei lekua egin nahi izan zitzaien hizkuntzen ikaskuntzan. 
Hasierako proposamen gehienak bigarren hizkuntzen didaktikakoak ziren, baina gero 
proposamen horiek lehen hizkuntzen didaktikara ere hedatu ziren.  

Hizkuntzak komunikatu ahal izateko ikasten badira, hizkuntzek komunikatzeko funtzioa dutela 
onartzen bada, ondo komunikatzea, esaldi gramatikalki zuzenak ekoiztea baino askoz harago doala 
defendatuko da. Ondo komunikatzeko zuzentasun gramatikala lortzeaz gain, egokitasun pragmatikoa 
eta soziolinguistikoa lortzen ikasi beharko. Ezin da, esate baterako, sermoi bat kaixo! alai batekin hasi. 

Komunikazioaren osagarri nagusia testua da (ahozkoa zein idatzizkoa). Testua komunikazio 
unitate osoa da. Hizkuntzak ikastea, testuak ekoizten ikastea da, hainbat testu-tipo ulertzen 
eta ekoizten ikasi behar da. 

Behaviorismoak proposatzen zituen ariketa errepikakorrak, zuzentasun gramatikala, ahoskera 
zaindua eta ohitura onak lortzeko helburua zeukaten ariketa analitikoak, atzean uzteko beharra 
ikusten da. Komunikazioa egoera erreal eta esanguratsuenetan gertatzen bada, horrelako egoera 
interesgarriak, esanguratsuak, sortzea izango da ikuspegi didaktiko honen ahalegina; betiere 
egoera afektibo, emotibo egokiak sortzea. 

Komunikazio-ikuspegiari metodo komunikatiboa deitu bazaio ere, zenbait artikulutan 
azpimarratzen da ikuspegi hau ez dela hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntza metodo bat, baizik 
eta komunikazio gaitasuna garatzeko orientabideen multzo bat. Ikasgelan gertatzen diren 
komunikazio egoeretan metodo bat eta bakarra erabiltzeko ezintasunari ezin ihes egin eta 
komunikazio egoera ahalik eta interesgarrienak sortzea da gomendioa. Hizkuntza, aldi berean, 
ikaskuntzaren bidea eta helburua da. Hizkuntza bat ikasi nahi denak hizkuntza hori erabiliz ikasi 
beharko du. 

Komunikazio-ikuspegia, komunikazio gaitasuna garatzeko helburu nagusia duen eta 
psikolinguistikaren ekarpen berri guztiak bere egin nahi dituen proposamenen segida bat da. 
Ikuspegi honen arabera, hizkuntza bat jakitea, besterik gabe, ez da nahikoa. Hizkuntza erabiltzeko 
gaitasuna garatu behar da eta gaitasunak erabilpenaren bidez erakusten dira; komunikazio-
gaitasunaren kasuan, adierazpenen bidez. 

Joera metodologiko honen mamia, beraz, honelako esaldi pare honekin laburbil liteke: 

“Hizkuntza bat erabiltzeko ikasten da. Hizkuntza bat erabiliz ikasten da.” 

Komunikazio-ikuspegiaren oinarrizko kontua da ondo bereiztea zer den kodea jakitea eta kodea 
erabiltzen jakitea. Kodea jakitea kontu bat da eta kodea erabiltzen trebea izatea beste kontu bat da. 
Ezagupenak, berez, ez dakar automatikoki erabiltzeko trebetasuna. 

Ikuspegi komunikatiboaren xedea ez da hizkuntzak jakitea, hizkuntzak erabiltzea baizik. Hizkuntzak 
ikasteko erabili behar dira, erabiltzen ikasten da. Erabilpena, beraz helburua eta bidea da, baina 
erabilpen horri ikaste-etekina atera ahal izateko, hizkuntza-sistemari buruzko hausnarketak 
beharrezkoak dira. Hausnarketa horiek lagunduko diote hizkuntza ikasleari hizkuntza ikasten, 
aurrerantzean hizkuntza hori hobeto erabiltzen. 

Hizkuntza ikasleak hizkuntza ondo erabiltzen, egoki erabiltzen ikasi behar du. Zuzentasun gramatikala 
izango da xedeetariko bat. Hausnarketa metalinguistikoek, hizkuntzari buruzko hausnarketek 
lagunduko diote ikasleari hizkuntza zuzenago, egokiago erabiltzen. Baina zuzentasuna, askotan, 
hizkuntza eredu egokiei jarraiki ikasten da, hausnarketa metalinguistikoen laguntzaren behar 
handiegirik gabe. Ume txikiek, esaterako, ez dute hausnarketa metalinguistiko esplizitu askorik egiten. 
Bigarren hizkuntzako heldu gehienek, ordea, horrelako hausnarketa esplizituak egiteko joera izaten 
dute. 

Hausnarketa metalinguistikoen baitan, zuzentasun gramatikalaz gain, testuinguruarekiko egokitasun 
pragmatiko eta soziolinguistikoa barneratu behar dira. 

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahozko_testu&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Idatzizko_testu&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Testu_tipologia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Konduktismo
https://eu.wikipedia.org/wiki/Komunikazio_gaitasun
https://eu.wikipedia.org/wiki/Komunikazio_gaitasun


Hizkuntza bat jakitea hizkuntza hori hainbat testuingurutan egoki erabiltzen jakitea da, ez testuinguru 
akademikoan bakarrik. Hizkuntza bat ondo jakiteko, barietate estandarra besterik gabe jakitea ez da 
nahikoa. Hizkuntza ikasleak bere berbaldia edo bere ekoizpen idatzia hainbat testuingurutara 
egokitzeko gaitasuna garatu beharko du. 

Hizkuntza edozein jakintza arlotan oinarriturik ikas daiteke. Edozein arlo tematiko izan daiteke 
hizkuntza bat ikasteko euskarria. Gaiak berak, bere zailtasun graduazioan, emango dio hizkuntzari 
ikasteko eta erabiltzeko zailtasunaren sekuentziaren berri. Hauxe izaten da bigarren hizkuntza 
ikasteko murgiltze ereduetan erabiltzen den curriculuma. Murgiltze ereduetan bigarren hizkuntza, ez 
bakarrik “hizkuntza orduetan” baizik eta edozein ordutan, edozein arlotan, erabiltzen den heinean 
ikasiko da 

 

 
3.1.4.Testu generoak 

Eskola toki fisiko eta soziala da, eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesu horretan hiru elementuk 
eragiten dute elkarrekin: irakasleak, ikasleak eta irakas-objektuak (gure kasuan, hizkuntzak). 
Hiru erpinak  elkar-eraginean aritzen dira, eta dinamikoak dira. Dinamikoak dira, aniztasuna aurkitzen 
dugulako ikasleen artean, egoeretan... (kulturak, motibazioak, estrategiak…) 
Esaterako, pentsatzen badugu gaurko gizartean modu eraginkorrean parte hartzeko ikasleak ahozkoan 
trebatu behar ditugula,(Objetua) ezinbestekoa izango dugu ahozkoa gelaren erdigunera ekartzea: 
ahozkoa lantzeko espazioak sortzea, taldekatzeak horren arabera egitea, ikasleen arteko nahiz 
irakasle-ikasle arteko elkarrekintzak bideratzea, eta abar. 
Irakaslearen eginkizuna ere aldatuz doa, ezagutza helaraziko duen bakarra izateari utziz; ezagutza 
elkarrekin elkarrekin eraikitzea bideratu behar du, eta gelaren kudeaketa horren mesedetan jarri. 
Baina objektuak eta irakasleak ikasleek dakiten horretatik abiatu beharko dute, eta beren 
interesguneak bilatu. Nolabait, ikasleek zeresana eduki behar dute gaiaren inguruan, eta jakintza 
konpartitu batzuk eraiki behar ditugu.  
Errealitatetik abiatu behar dugu. Hizkuntzarekin aritzean, testuak sortzen ditugu, ez esaldi soilak: 
kontatu egiten dugu, argudiatu, azaldu...Beraz, hizkuntzaren erabilera errealean trebatu behar 
baditugu ikasleak, testu horiek izan behar ditugu irakas-objektu.  Izan ere, generoak lotuta daude 
pertsonen ekintzekin eta ekintza horiek egiteko funtsezko bitartekariak dira. Genero bat ongi 
menderatzeak esan nahi du egoera komunikatibo bati egoki aurre egiteko gai izatea (Dolz eta 
Schneuwly, 1997) 
Multzo hauek kontuan hartzea eta multzo guztietako generoak lantzeak (dela ahoz, dela idatziz, dela 
irakurriz, dela ekoiztuz) bermatzen digu hizkuntza eta komunikazioa bere osotasunean lantzen ari 
garela. 
Genero bidezko irakaskuntzan ondoko  abantailak errepara ditzakegu: 

1) Generoa izendatzean,  zein den testu hori ekoizteko egoera komunikatiboa irudikatzen 

dugu, zeintzuk diren ezaugarri linguistikoak. Izan ere generoak erabileraren arabera 

izendatzen ditugu.Generoak jarduera eta irakurketa eta idazketa estrategiak 

norabideratzen ditu, eskuhartzea antolatzen ere laguntzen du ikasleen aurrezagutzen 

arabera 

2) Eta hizkuntzak modu bateratuan lantzean , generoen hainbat alderdi transferitu  ditzakegu: 

egoera komunikatiboa, egitura (hezurdura) 

 

Sortzen ditugun testuak mugagabeak dira. Baina, eskolan irakatsi-ikasi ahal izateko, sailkatu eta 
ezaugarritu egin behar ditugu. 
Sailkatzen ditugun horiek esanguratsuak izan behar dira eta horien bitartez errepertorio zabal bat 
irakastea lortu behar dugu. 
Kasu guztietan, generoen lanketa modu espiralean eta progresiboki landu beharra dago: arlo 
desberdinetan testu genero bera, eta gero eta sakonago. 
Hizkuntza klasean: ahozko formala (ahozko azalpena, debatea, elkarrizketa…) 
Curriculuma landu bitartean (edukia eta hizkuntza uztartuta) 
Curriculumetik at edo curriculuma indartzeko: tailerretan, jolasordua, jangela, eskolaz kanpoko 
ekintzak…ç 

 
3.1.5.Egoera errealei erreparatu, hizkuntza eta edukiak lotuta 
 

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Murgiltze_eredu&action=edit&redlink=1


Gure eskoletan ikasle askorentzat euskara ez da familiako hizkuntza, horri gehitu behar zaio euskara 
hizkuntza gutxiagotua dela. Horrek gure eskoletan egin beharreko hizkuntzaren lanketan arreta 
berezia izatea eskatzen du. 
Ikasle batek eskolan bi hizkuntza modu ikasi behar izaten ditu: elkarrizketa baten erabili beharreko 
hizkuntza eta eskolan ikasteko erabili beharreko hizkuntza. Bata jakiteak ez dakar automatikoki bestea 
ezagutzea. Adituek diotenez eskolan ikasteko erabili beharreko hizkuntza, hizkuntza akademikoa 
ikasten,  ikasleak urte gehiago beharko ditu elkarrizketarako behar duen hizkera ikasten baino.( 2 urte 
erabilera ez formalerako / 5 urte erabilera formalerako (Coelho, 2005)). 
Orain arte askotan alderdi hau ez da aintzat hartu eta hizkuntzaren lanketa “hizkuntzakoen” esku 
gelditu da eta jakintza-arloetako irakasleek ez dute euren egitekoen artean ikusi arloari dagokion 
hizkuntzaren lanketa egitea. Hala ere, azpimarratu nahi dugu kontua ez dela askotan esan izan den 
moduan guztiok garela hizkuntza irakasle, baizik eta jakintza-arloan ikasleak arrakastaz jardutea nahi 
badugu ezinbestean erreparatu beharko diegula hizkuntzazko alderdiei. 
Gainera, gogoratu behar dugu, ikuspegi komunikatiboaren izenean hizkuntzak erabiltzeko egoerak 
sortzea, bere horretan bakarrik, ez dela hizkuntzak ikasteko bermea. Garbi dago, hizkuntza eta 
komunikazio trebetasunak irakatsi egin behar direla. 
Ikas-irakatsi sistematikoki eta intentzionalitate osoz. Hau da, ez bakarrik hizkuntza arloen orduetan.( 
inguruneko eskola bat oso egokia izan daiteke prozesu baten azalpena lantzeko edota plastikako klase 
batean instrukziozko testu bat, eta abar ) 
Alde batetik, hizkuntza landuz arloari buruzko ezagutza sendotzen da, eta bestetik, arloak testuinguru 
esanguratsu bat eskaintzen du: beraz, hizkuntza ikasten dugu testuinguru esanguratsuetan. 
 
Hizkuntza bitarteko eta helburu da. Hizkuntza klase arruntetan - euskara/gaztelania/ingelesa- helburu 
da. Hala ere, hizkuntza hobeto ikasten da berarekin batera beste ezagutzak ikasten direnean. 
Horregatik, matematika, plastika zein beste eduki bat lantzen ari garela, bi xede dauzkagu: Ezagutza 
arlo horri dagokion hizkuntzaz jabetzea eta horri esker, arloko ezagutza eskuratzea/eraikitzea.  
Horretarako, lehenengo eta behin bi edukiak programatu behar dira: hizkuntzazkoa eta arloko 
ezagutzarenak . Sekuentzia didaktikoan biak lantzeko jarduerak planifikatu behar dira eta azken-
xedean biak izan behar dira kontuan, halaber ebaluazioan ere. Hori dela eta autore batzuk diotenez, 
eduki konpatibleak aurkitu behar dira. Esaterako: Ur kontsumoa eta hiritarren erantzukizuna bada 
Inguruneko edukia, pentsatu egin beharko genuke zein testu-mota izan daitekeen konpatible gai 
horrekiko, argudioa? Azalpena? Narrazioa? Elkarrizketa aditu bati? Kontsumitzaileei? Irrati saioa? … 
Hala, gai batzuk egokiagoak dira testu-molde batzuk lantzeko eta egoera natural horiek aprobetxatu 
egin behar dira. Esate baterako, historiak harreman zuzena du kontaketarekin, edo giza zientzietan  
definitzeko, konparatzeko, deskribatzeko, azaltzeko, justifikatzeko edota argudiatzeko…, kasu 
guztietan, noski, gaitasun horiek berariaz landu behar dira. Beraz, begi-bistakoa, hizkuntza lanketak 
arloaren lanketari ere  mesede egiten diola.. 
 
 
3.1.5.Gelako elkarrekintza 
Jakintza elkarrekin ditugun hartu emanetan eraikitzen da,3 elkarrekintza mota sustatzea eskatzen du: 
irakasle-ikasle interakzioa, berdinen arteko interakzioa, eta norbere buruarekin interakzioa. 
Garrantzitsua ez da galdetzea ikasleek zer ikasi duten (jakintzaren eredu erreproduktiboa, txekeatzeko 
helburua), baizik eta elkarrizketa bat irekitzea jakintza bera garatzeko 
Talde txikietan jardueta, hitza ematea, entzutea, entzunaren inguruan lan egiteko estrategi 
sofistikatuak garatzea (galdera motak, esan dutena errebotatzea, konstatazioak, jarrera irekia…) 
Elkarrekintzak, irakasleok darabilgun metodologia  eta gelako antolaketa bera ere ukitzen du (lanak 
talde txikitan, banaka, elkarrizketan sakontzeko aukerak..). Gainera, jakintza elkarrekin eraikitzearen 
zentzuan fokoa irakasle guztiongan jartzen du, eta ez soilik hizkuntza irakaslearengan. Bestetik, 
interakzioak emankorra izateko kokatua izan behar: asmo bat daukan solaskidea, bere hitza aintzat 
hartu,  egiten dakiguna hobeto egiten erakutsi, hitz egiteko espazioak zabaltzea da ikasleak ikusgarri 
egitea. 
Irakaslearentzat lanabesa da gelako elkarrekintza didaktikoa: 

-Dispositibo didaktikoa martxan jartzeko 
● Testuinguratze eta kontsigna baten bitartez  
● Irakasleak ikaskuntza komunitate bat /komunitate zientifiko bat antolatu behar duelako, 

bere diskurtsoarekin, ikasleen antolaketarekin, sekuentzia eta atazekin... Ikasleen arteko 
galderak eta debatea sustatzeko aukera baliatu. 

● Baliabideak eta ereduak eskaini eta eredu ona emanez: erregistroetan, arauetan, 
komunikazioan. 

● Eta baita irakaslearen emozionalitatea diseinatuz: norbere estiloa, emozioen kudeaketa… 
-Erregulatzeko 



ikasle bakoitzarekin edo taldearekin aurrez aurre interakzioan, jarduera gauzatu bitartean. Objektua 
eraikitzeko ikasleak izan ditzakeen oztopoak gainditzen laguntzeko. 
-Memoria didaktikoa sortzeko   

Irakasleak loturak aipatzen ditu -ikusi, ikusten eta ikusiko denaren artean- eta horrek osotasuna eta 
zentzua eraikitzen laguntzen du.  
-Instituzionalizatzeko  

Irakasleak jakinarazten die ikasleei  zeintzuk diren eraiki behar dituzten ezagutza kulturalak 
(diziplinarrak), eta gonbidatuko ditu horiek eskuratzera beste egoera batzuetan erabiltzeko: ahots 
goran, arbelean idatzita, birformulatuta…  
 
Ikasleentzat ere ikaste-objektua da gelako elkarrekintza: 
 
-Ikuspegi soziala garatzeko 

● Gela toki soziala da, mikro-gizarte bat, haurraren sozializaziorako eremua. Kultur komunitate 
bat da, bere ezaugarriak eta arauak dituena. 

● Hitzaren funtzioa izango da gizarte horretako harremanak eta bata bestearen 
errepresentazioak adieraztea eta lantzea. 

● Hitz-hartzea lotuta dago arauen errespetuarekin, erantzukizunarekin, talde-integrazioarekin 
eta norbere burua sendotzearekin eta adieraztearekin eta debatean sartzeko gaitasunarekin. 

Ahozkoaz hitz egiteak gogora dakarzkigu gelaren kudeaketa, rolen banaketa, ikasleen hitzaren 
estatusa, taldearen eta elkarrizketa didaktikoaren funtzionamendua, eredu kulturala eta elkarrizketa 
horien bidez bideratutako baloreak. 
Entzutearen dimentsio soziala garatzeko: 

● Aipatutako gizarte txiki hori, gelako harremanen eremua da, gatazka eta negoziazioen 
eremua.  

● Eskatzen du jarrera soziala, bestearekiko errespetua erakustea eta enpatia adierazleak 
erabiltzea. 

● Entzuten ikasteak hitzaren zirkulazio-arauak ikastea izango da: hitza ez monopolizatzea, 
txandak errespetatzea, denbora konpartitzea, ikaskideak dioenaren balioa onartzea… 
Horretarako, eskubide eta betebeharren arauak zehaztu eta bitarteko-tresnak erabil daitezke: 
hitz-hartzea erregulatzeko hitzaren makila, txartela edo mikroa; denbora erregulatzeko harea-
ordularia, adibidez. 

Besteari entzuteak dakar interes-gune berean bat egitea, norberaren kezka-unibertsotik bestearen 
eremura mugitzea: besteak proposatutako gai bati luze jarraitzea, haren gaia zalantzan jarri, garatu 
edo hari kontra egiteko 
-Ikuspegi kognitiboa garatzeko: 
Ahozkoa ezagutza eraikitzeko bitartekoa da. Ikuspegi honetan kokatzen da lehen irakaskuntza 
dialogikoa deitu dugun hori.  
Aurrerapen kontzeptuala bilatzen du honelako egitekoen bidez: definitu, esanahiak negoziatu, 
zalantzan jarri, hipotesiak egin, aurreratu, orokortu edo zehaztu, kausazko arrazoiak eman, justifikatu…  
Entzutearen dimentsio kognitiboa 

● Kontuan izan behar da zer eta zertarako entzun behar den: ikasleengandik informazio 
esanguratsua eta baliagarria jasotzeko. Askotan, balioa izan dezan, ikasleak eskatzen du 
irakasleak balidatu dezan informazio hori. Adinean gora egin ahala, alderdi honetan ere 
autonomia irabazten joan behar du ikasleak eta, norberak erantzukizunean irabazi ahala, 
bestearengan konfiantza irabazten ere joan beharko luke. 

● Aukera hainbat ikuspuntu artikulatzeko, besteen ikuspuntuak eta norberarena artikulatzeko 
edo harremanetan jartzeko (kontzesioak, modalizazioa, terminoen zentzua aldatu, aldagaiak 
bereizi…) eta hasierako iritzia aldatzeko (argudiozko hartu-eman batean). Argudiozko 
interakzio batean hasierako posizioa aldatzea entzutearen adierazlea izan daiteke. 

-Ikuspegi linguistikoa garatzeko: 
● Hizkuntzaren, komunikazioaren eta diskurtso-generoen  funtzionamendua hobeto ezagutu 

eta praktikatzeko. 
● Ahozko jokabidearen gainean hausnartzeko jarduera sustatzeko 

Entzutearen dimentsio linguistikoa 
● Hizkuntza-unitateek, esandakoek eta esan gabeek (isiluneak esanguratsuak dira ahozkoan?) 

eta horien ezaugarriek baldintzatuko dute interpretazioa.  
● Ahozkoak eta idatzizkoak ezaugarri ezberdinak dituzte, ahozkoak ezaugarri propioak ditu: 

elementu paralinguistikoak, birformulazioak, hitzen ordena, izen edo aditzen dentsitatea…  
Azken finean, ikaslearen diskurtso kalitateaz hitz egiten ari gara, bere diskurtsoaren 
aberastasunaz 

 



3.1.6.Zein testu genero landu,eta zein aspektu maila eta hizkuntza bakoitzean 
• NARRAZIOA: irudimenean kokatutako istorioen adierazpena. 
• KONTAKETA: errealitatean gertatutako ekintzen berri ematea. 
• ARGUMEN-TAZIOA: gai eztabaidagarri bati buruz ikuspuntu bat azaltzea.  
• AZALPENA: ezagutzen sorkuntza eta adierazpen 
• EGINTZEN DESKRIBA-PENA: instrukzioak eta preskripzioak egitea 

 
 

 

GENERO MULTZOA TESTU MOLDE (genero multzoen barnekoak) 

KONTATU (narrazioak) Ipuin zoragarria, alegia, abenturazko kontakizuna, 
zientzia-fikziozko kontakizuna, txistea, eleberria, 
asmakizuna… 

KONTATU (errelatoak) Bizitzako kontakizuna, bidaia kontakizunak, norberaren 
egunerokoa, autobiografia, gertaerak, erreportaia, 
kontakizun historikoa… 

ARGUDIATU Debatea, iritzi artikuluak, blogak, argudiozko 
elkarrizketak, erreklamazio gutuna, eskaera gutuna, 
errekurtsoa, editoriala, saiakera… 

AZALDU Hitzaldia, aditu bati elkarrizketa, azalpen testua, artikulu 
entziklopedikoa, txosten zientifikoa, ohar-hartzea… 

EGINTZEN DESKRIBAPENA Errezeta, arautegia, joko eta jolas arauak, iragarpen 
testuak… 

Testu poetikoak.. Olerkiak, bertsoak,.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7.Zelan antolatu progresioa 
 



 
 
 
 
 
4.-Eremu instituzionala 

Hizkuntzen erabilera ikastetxean 
 Euskara, gaztelania eta  atzerriko hizkuntza legez, ingelesaren irakaskuntza ohikoa da gure eskolan. 

Badakigu, halere, eleaniztasunaren ezaugarri bakarra ez dela hizkuntza kopurua,hizkuntzok 
tratatzeko erak,metodologia, didaktika etabar baizik. Hain zuzen eskolaren eginkizunetako bat 
eleaniztasun hori  kudeatzea baita. Kudeatzea , ikasleek hizkuntza guztietan espero den maila lor 
dezaten. Bestalde, badakigu  hizkuntza horien egoera soziolinguistikoa, historikoa, akademikoa, 
ekonomikoa... oso ezberdina dela, eta ezaugarri horiek ere eragina  dutela ikasle-irakasleen 
formazioan eta beren  ikas prozesuan,praktika didaktikoan 
 Dimoztar eta euskal herritar modura doguzan behar linguistiko, kultural eta sozio-

ekonomikoei erantzunez eta euskal herritar ororen hezkuntza eskubide guztiak eraginkor bilakatu 

daitezan –hizkuntza eskubideak barne–, euskara bizi-hizkuntza izango duen Hezkuntza Sistema 

propioa eraikitzea betebehartzat hartzen du Dimako eskolak. Gure eskola D eredukoa izanik ere, 

ereduen sistema gainditzea eta  murgiltze eredua hobetsi eta indarrean ezarri beharrekoa iruditzen 

zaigularik ezinbestean eta berme legez euskeraren normalizaziorako eta eskola eta haren ingurune 

soziolinguistikoaren arteko harremana euskaldundutzeko. 

Egungo, mugimendu migratorioen aurrean, etorkinak euskalduntzea lortzen duen hezkuntza 

sistema baten alde egiten dugu, euskararen normalizazioaren alde  dudarik gabe; kasu guztietan 

beraien hizkuntza eta kulturekiko irekita eta abegikor jokatuz.Izan ere, gurearen antzeko egoera 

soziolinguistikoetatik datozelako eta egoera diglosikoak ongi ezagutzen dituztelako. Nolanahi ere, 

etorkinen erabateko gizarteratzea lortzeko haien euskalduntzea da biderik egokiena. 

Hala ere, euskara lehen hizkuntza ez duten ikasleen lehen hizkuntzaren garapena kontuan 
hartu beharrekoa dugu; batetik, norberaren identitate eta nortasun kulturalaren garapenean duen 
garrantziagatik; eta bestetik, gainerako hizkuntzen ikaskuntzan eta garapen kognitiboan duen 
eraginagatik.  Guzti horretarako Harrera Plan egokiak eta horiek betetzeko beharrezko baliabideak 
bermatu behar dira ikastetxean. 

. Eskola komunitatearen motibazioa euskararekiko. 



Gainera, jakin badakigu, sistema euskalduntze hutsak ez gaituela belaunaldi berriak osorik 

euskalduntzeko helburura eramango. Ondorioz, motibazioaren eta konpromisoaren arloa 

bereziki landu behar da eta ez  ikasleei begira soilik, eskola-komunitate osoari begira baizik. 

Bereziki sustatu beharko dira herriko eragile, elkarte eta abarrekiko elkarlana eta harreman-

sareak. Ikasleek ikastetxetik kanpoko euskarazko espazio eta aukerez baliatu daitezan ahalik eta 

parte hartze zabalenarekin..Eskolaren eta aisialdiaren arteko koordinazioa ezinbestekoa izango 

da hizkuntza helburuak erdiesteko. Horrek hezkuntza batzordea eratzea eskatzen digu 

ezinbestean  jarraipen eta bide eraginkorrak ahalbidetzeko. 

Ikasleen eremu markoak hartu behar ditugu ardatz beren garapena eraginkorki bermatzeko. 

Are gehiago, esandakoaren isla izango diren praktikak gauzatu behar ditugu, ikasgelaz eta eskolaz 

kanpoko jarduerak eskola inguruneaz eta bizi-esperientziez jantzi. Eta ikaskuntza eta erabilera 

plangintzak sustatu eta bideratzeko, ezinbestean, tokiko komunitatearen baliabideak mobilizatu 

behar ditugu, guztion jarrera eta ikaskuntza aktiboari eusteko. 

Ikasleek hemengo jendartean hasi eta munduan eroso eta gaitasunez murgil daitezen, 

nahitaezkoa dugu kalitatezko hezkuntza baten alde lan egitea, eta ezinbestean ikasleak hizkuntza 

komunikazio gaitasunetan trebe bilakatzea, garapen pertsonal, sozial eta abarretan bakoitzak 

bere bizi proiektua garatu dezan, nor norbera izaten, elkarbizitzen, komunitate bateko partaide 

izaten, ikasten eta egiten… Izan ere, hizkuntza gaitasuna garatu ezean, ezinezkoa da zientzia 

alorretan emaitzak hobetzea; areago, hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia funtsezkoa da 

norberaren errealizazioa sustatzeko, ikaskuntza modu etengabe eta autonomoan garatzeko, 

jendarterako eta herritar aktiboa izateko. Beraz, eskolako jarduerek eta ekintzek bai eta 

erabilitako estrategiek ere hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna eta beste gaitasunak garatzen 

lagundu behar dute. Eta nola ez, hizkuntza guztien azken xedea komunikazioa izanik, hizkuntzen 

programazio adostu, koordinatu eta partekatuak bideratu behar ditugu, hizkuntzen ikas-

irakaskuntza prozesua komunikazio testuinguru errealetan bultzatuz. 

Euskaraz ez dakiten familia, guraso, ikasle, herritarrak euskarara gerturatu behar ditugu; 

beharra sentiaraztearekin batera, elkarlana eta afektibitatea izan behar da euskarara 

hurbilarazteko bitartekoa, horretarako bide berriak sortuz: etxeko lanak egiteko guneak sortu, 

euskararekiko jarreretan eragin...Euskararen erabileran eragiteko, euskararen geroaz eta 

garrantziaz gain, euskararekiko maitasuna transmititu behar dugu. Estrategia berriak erabili 

behar ditugu, alderdi afektibotik hurbilketa bat eginez eta identifikazioa landuz.  

 
4.1.Ikastetxeko funtzionamendu eta antolaketa 

Euskara,beste hizkuntzekin era bateratuan diseinatu eta planifikatuta, ikasketa hizkuntza 
izateaz gain, eskola-bizitzako hizkuntza izango da, euskararen normalizazio linguistikoarekiko 
baikor eta eraginkor jokatuko dalarik. Baita euskal kulturaren jabekuntza-ikaskuntzarako 
ardatza, eta euskaldun eleaniztunak helburu beste hizkuntza eta kulturekiko ate irekia 

 4.1.1.Gobernu eta funtzionamendu organoak 
Eskolako gobernu eta funtzionamendu organuen jarduerarako hizkuntza euskara izango 

da ahozko zein idatzizkoetan. Ahozkoetan, euskara ez dakien kideren bat izan ezkero, 

itzulpena egingo dion kide bat jarriko zaio itzulpenak egiteko, bakoitza norberak 

aukeratutako hizkuntzan mintzatuko dalarik. Idatzizkoetan, euskera ulertzen ez duen 

pertsonarik izan ezkero, idatzizko itzulpenak igorriko zaizkio. 

Ikastetxeko bilera guztiak euskaraz egingo dira, ziurtatuz eta bitartekoak jarriz 

norbanako orori mezu edo adierazpenen ulermena . 

Prestakuntza, formazio saioak euskaraz egingo dira, eta aurkeztutako materiala 

euskaraz egon dadin saiatu, bermatuko da. 

Komunikazioetan bereziki zainduko da hizkuntzaren kalitatea. 
Eskola kontseiluetan,klaustroetan, pedagogi batzordean,ekonomia batzordean, ziklo   
batzordeetan, edo eta eskolak eratzen duen edozein lan-harreman bideratzeko talde-
batzordeetan, ahozko zein idatzizko komunikazioan euskara erabiliko da. Bardin 
erabiliko diren material zein ekoiztuko direnetan. 



Ahozkoan bakoitzak bere erregistroa erabiliko du,  idatzizkoan hizkuntza arautua eta 
aberastasuna zainduta. 

 
4.1.2.Ekonomia, administrazioa, dokumentazioa 

Dokumentu ofizial oro euskeraz eta kode arautuan idatziko da, bai akta edo eta 
laburpenak. Beraz, eskolako  dokumentuak: AIA, HP,HizP, IUP, Memoriak, 
Proiektuak,Funtzionamendu organoetako aktak,.. landu eta idatzi euskaraz egingo 
dira.  

Barruko dokumentazioa, klaustro edo batzorde ezberdinetan erabiliko dena, beti, 

euskaraz izango da; beraz, sortzen diren ikastetxeko dokumentuak euskaraz sortuko 

dira. 

Parte hartze batzordeetan aurkeztu beharreko dokumentazioa, euskara ulertze ez 

duenik balego, gaztelaniara itzuliko da, ikastetxean egiten diren dokumentu guztiak 

euskaraz sortu eta gordeak izango  baitira. 

 
4.1.3.Langileriaren hizkuntza betekizunak 

Eskolak, bere zerbitzuetako langile guztiak euskaldunak izatea bermatuko du, hala 
adieraziz dagokionari lanpostuen esleipenerako hizkuntza betekizunetan. 
Jantokiko, garraioko  edo garbiketako langileak  euskaraz jakin beharko dute, beti ere 
euskara jakin beharra dagokion lanak eskatzen duen komunikazioa bideratzeko 
gaitasunduna  izango da. 

 
4.1.4.Espazioen trataera hizkuntza ikuspegitik 

Euskara bizi hizkuntza dogula kontuan hartuz berariaz lurraldeko hizkuntza 
lehenetsiko da.Hizkuntzak komunikazio tresna diren heinean, eta nahiz eskolan 
erabiltzen diren hizkuntzen statusa ez izan berdina, hizkuntza denek izango dute 
espazioa ikastetxean. 
Ikasleengan gero eta hizkuntza heterogeneotasun handiagoa  dago gure 
ikastetxeetan. Bada, ezer irakasteko garaian kontuan hartu behar da egoera hori, 
hainbat jatorritako haurren egoera soziolinguistikoa ez baita nola-halako kontua. 
Eleaniztasunaz, gurean, zera ulertzen dugu, hizkuntzen arteko interakzioa 
irakaskuntzan.  

4.1.5.Paisaia, informeak, oharrak 
  Dena euskaraz 

Paisaia euskaraz.  Halan da be  hizkuntza orok bere espazioa presentziala eduki 
beharko luke, proiektuak, lanak direla erakusgai, harrera plana,… 
Korreoa, bloga,informeak,oharrak...  euskaraz,  eta bietara egoerak edo hartzaileak  
hala eskatzen duenean. 

 
 
 
4.1.6.Harremanak, interakzioa familiekin, ingurukoekin 
Ikastetxe barruko harremanak euskeraz bideratuko dira, euskara ez dakien hartzailerik balego, 
mezu ororen ulermena ziurtatu egingo zaio bere hizkuntzan. 
Ikasleekaz euskeraz. 
Batzar orokorretan, gelako batzarretan euskera burutuko dira batzarrak,  eta euskara ulertzen 
ez duenen bat egon edo eta gaztelaniaz  eskatu balu norbaitek, itzulpena egingo dion norbait 
jarriko da; eta euskara ez dakien hartzailerik balego, mezu ororen ulermena ziurtatu egingo 
zaio bere hizkuntzan. 
Banakako harremaneta ere euskera erabiliko da, hartzailea erdalduna danean erderaz 
ahozkoa eta bietara idatzizkoa. 
Batzordeetan  euskeraz. 
4.1.7. Kanpo harremanak 

Euskaraz beti lehen hitza, beti euskaraz ahoz zein idatziz, erdarara joko balute beste 
aldean daudenak, guk tarteka euskaraz eta tarteka erdaraz elkar uler gaitezen. 
Interlokutorea euskalduna ez den kasuetan, idatzizko dokumentua saiatu euskaraz 
ere egon daiten. 
Hezkuntza Saileko atalen batetan edo administrazio publiko batean  arreta euskaraz 
ez danean, idatzi bat bidali bertara  euskaradun interlokutorea eskatuz. 

4.2.Paisaia linguistikoa 
 Lurraldearen, bertako hizkuntzan. Euskaraz. 



  
4.3.Ikastetxeko dokumentuak 

Ikastetxeko  dokumentazioa euskeraz landu, ekoiztu eta gordeko da, klaustro edo batzorde 

ezberdinetan erabiliko dena barne. Ikastetxeko dokumentuak euskaraz sortuko dira. 

4.4.Harremanak 
 Ikastetxeak bere harremanak, ahoz zein idatziz,  euskeraz bideratuko ditu. Hartzaile orori 
euskararekiko jarrera positiboa eskatu eta eskertuko zaio,  euskara ez dakien hartzaileen 
kasuan, mezu ororen ulermena ziurtatuko da, ahoz zein idatziz, kasuan kasu dagokion 
hizkuntza erabiliz ahal den guztietan.  
Euskaldunekin harremanak  euskaraz  bideratuko dira, bai ahoz zein idatziz.Euskara ulertzen 
ez dutenekin, banakako bileretan, erdaraz hala eskatuz gero, eta idatziak  bietara (oharrak, 
aktak,… ) 

 
4.5.Ekintza orokorrak 
 Euskara hizkuntza erabiliko da komunitatea bere inguruan kohesionatu eta konpaktatzeko. 
 
4.6.Jarduera osagarri, eskolaz kanpokoak 

Euskaraz, euskaraz bideratzen diran ekintzak lehenesten bait dira, hala ere, beste hizkuntza 
bat garatzera bideratuta dauden kasuetan, hizkuntza horretan. 
Gelaz kanpoko jarduera guztiak  euskaraz izango dira, salbu beste hizkuntzak(gazte, ingelesa) 
garatzeko diseinatu eta planifikatutakoak bereziki. 
 

4.7.Euskalkiaren erabilera 
Ahozkoan bakoitzak bere etxekoa erabiltzen dau. Euskalki ezberdinak egotea ondo ikusten 
dogu eta erabilera hobesten dogu. 
Gure euskalkia mantendu eta indartu behar dogu. Eskolan dauden beste euskalkiak ere 
aprobetxatu gureagaz konparatzeko eta alkarregaz aberasteko. 
Hurbileko harreman, oharretan bertakoa, gune akademikotik kanpo kokatzen  garenean. Jakin 
ezkero euskalkiari bide emon, ahoz zein idatzizkoetan, hizkuntza  aberastasun modura aituta. 
Idatzizkoan  euskalkiaren eredu jazoa edo eta batuera. Ikuspegi akademikotik hizkuntza 
standarra jakin eta landu behartzat hartzen da. 
 

- 
5.-Ikastetxeko hizkuntza irizpideak 
5.1.Matrikulazio irizpideak 
5.2.Ikasleak taldekatzea 

 Gai horren inguruan  zalantzak daudela egia bada ere, berdintasunak oinarrizko printzipioa 

izan behar du. Eta taldeak sortu behar izanez gero, beste hainbat irizpiderekin batera ere jarri 

behar dira mahai gainean (adibidez, genero irizpidea). 

Taldekatze irizpideak tokian tokiko egoera soziolinguistikoari egokitu beharko zaizkio, zalantzarik 

gabe. Horrek emango baitigu murgiltze eta mantentze ereduaren oreka.  

Hala ere, taldekatzea egitea erabakiz gero, ezin izango dira ama hizkuntzaren arabera gela 

desberdinak sortu veste barik. Eskolako hizkuntza proiektuak helburuaK zehazten dituen heinean 

, eta ikasle guztiek lortu beharko dituztenez, lan berezia  eta planifikatua egin beharko da. 

Ikasleak talde heterogeneoan batzeak,  gauza askotarako positibo iruditzen zaigu,  esaterako 

inklusiorako tresna izateko, baita hizkuntza-gaitasunari dagokionez indartsuagoak direnak 

besteen laguntzaileak izateko ere.  

Kasu guztietan,  ondoren aipatzen diren  ezaugarrien arabera  eta beti elkar-harturik egingo dira 

taldekatzeak gela barruan, jakinik jarduera mota bakoitzak  bere taldekatzeak eska ditzakeela 

ere. 

5.2.1.Ama hizkuntzaren funtzioan 
5.2.2.Hizkuntzen erabileraren funtzion 
5.2.3.Indartze neurrien funtzioan 
 

 
 
5.3.Irakurketa idazketa 



 Beste arlo batzuetan bezala, kasu honetan ere, lehentasuna euskarak izango du. Prozesua 
euskaraz finkatuko da, eta, behin bidea lorpenera egituratuta izan ondoren, beste 
hizkuntzenarekin hasiko gara,elkarren arteko berditasun –diferentziak lagungarri bilakatuko 
zizkigulako prozesuan. 

 
5.4.Hizkuntzen sarrera 
 
 
5.5.Irakasleriaren antolaketa 
 
 
6.-Hizkuntzen lanketa 
6.1.Ahozkoa-idatzizkoa 

6.1.1.Hizkuntzak edukiekin lotuta 
6.1.2.Hizkuntzak helburu komunikatibo zehatz batekin lotuta 
6.1.3.Eskuhartze desberdinak etxetik dakartenaren arabera 

6.2.Gelako jarduerak 
6.3.Koordinazio lana 
6.4.Ebaluazioa, hobekuntza plana 
 
7.-Eremu pedagogikoa:Hizkuntza arloak eta hizkuntza arloetan 
 Hizkuntza Proiektuaren zeregina hauxe izango da: Hezkuntza Proiektuan hizkuntzen trataerari 

buruz finkatzen diren printzipioak garatzea; horretarako, ikastetxean lantzen diren hizkuntzen 

ikaskuntza-irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak bilduko dira eta haien trataerari 

koherentzia emango zaio. 

 

Hizkuntza Proiektuan bildutako erabakiek eragin zuzena izango dute ikastetxeko Curriculum 

Proiektuan, hor jasotzen baitira ikaskuntza-irakaskuntza bideratzeko irizpideak. Izan ere, hizkuntzei 

buruzko alderdiek garrantzi handia dute Curriculum Proiektuan, batetik, hizkuntzak konpetentzia 

garrantzitsua direlako, eta, bestetik, are gehiago, hizkuntza ikaskuntza-irakaskuntza lerro ororen 

tresna nagusia delako. 

 

Era berean, Hizkuntza Proiektuak ikastetxeko beste hainbat eraketa- eta kudeaketa-dokumentutan ere 

eragingo du, haietan gauzatuko baitira Hizkuntza Proiektuan zehaztutako hizkuntzen trataerarekiko 

ildoak. Hala nola barne araudia, urteko plangintza, aurrekontuen proiektua, eta kudeaketa memoria. 

 

Dokumentu dinamikoa eta bizia izan behar du Hizkuntza Proiektuak; horretarako, hasiera puntu 

batetik abiatuta, ondorengo ikasturteetan egingo diren urteko plangintzen ebaluazioen ostean, 

hainbat zehaztapen, zuzenketa eta egokitzapen jasoko ditu urtero, ezarritako helburuetara hurbiltzeko 

aurrerapausoak ematen diren heinean. Egokitzapen horietako batzuk zuzenean Hizkuntza Proiektuan 

txertatzekoak izango badira ere, beste batzuk curriculum proiektuan, unitate didaktikoetan eta 

antzerakoetan jaso beharko dira. 

Ikastetxeko Hezkuntza proiektua, diagnosia, eta plan estrategikotik abiaturik hizkuntza plangintza 

definituko duen Hizkuntza Proiektua kudeatzeko ibilbide, egitura eta zereginak esku hartze 

pedagogikotik bideratuko dira. 

 
7.1.Hizkuntzen trataera bateratua,ikuspegia eta kriterioak 
 Ikastetxean hiru hizkuntza irakasten dira, gutxienez hiruren irakaskuntza koordinatu behar da, 
sinergia halako bat sortu behar da eskola curriculumean, irakasle eta ikasleen artean, hizkuntzen 
irakaskuntza egoki eta eraginkor antolatzeko. Beraz hizkuntzen erabilera ikastetxean nola antolatu da 
gakoa. Irakaskuntzari dagokionez, bederen. Hainbat hizkuntzatan egiten den lanak ikasleen hizkuntza 
gaitasunei laguntzen die, ziurtzat jotzen dugu hizkuntzak ikasteak ikasleari hizkuntza eta adimen-
gaitasun orokorrak garatzen laguntzen diola. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan eta aukera 
gehiago dugu hizkuntza hobeki baliatzeko, bataren eta bestearen arteko kontraste eta konparazioak 
eginez, batik bat. Hizkuntzen irakaskuntza bateratuak esan nahi du, era berean, hizkuntzok 
irakasgaietan nola integratu erabaki behar dugula. Alegia, ikastetxean hiru hizkuntza irakasten dira, 
ikasgai bakoitza zein hizkuntzatan irakatsi pentsatu eta erabaki behar dogu. Gurean, ingelesaren 
kasuan :3. zikloan,  plastika ingelesez irakasten da; baliteke, urtero irakasgai ezberdina irakastea 
ingelesez… Irakaskuntza bateratuak ikastetxean diren hizkuntzen arteko artikulazioa esan nahi du, 



sinergia sortzea haurrek hainbat hizkuntza ikas ditzaten, haurraren –edota helduaren– hizkuntzaren 
garapenean eragin dezaten, eta nola integratu hizkuntzak gai ezberdinetan.  
Dana dala, gurean hizkuntza minorizatuan lan egiten dugu,  ondorioz, geure  bizi hizkuntza izateaz 
gain,  euskarari denbora gehiago eman behar  diogu, zuzenak izateko eta  euskara hizkuntza modu 
integratuan ikas dadin. Hauxe da, euskararen kasuan murgiltze eredura jotzeko arrazoietako bat.  
Hizkuntzaren estatusak, ikaskuntzari dagokionean, eragin betea du. Batek hizkuntza ikas lezake 
familiarekin hitz egiteko, eta aldiz, medikuarekin hitz egiteko, gaztelaniaz jardun. Edo, bietara. Euskara, 
garai batean, ez zen medikuarekin hitz egiteko erabiltzen, ez zen epaitegietara sartzen, ez zen inoren 
testamentuan ageri, ezta prentsan ere… Hizkuntza bat esparru batzuetan bai baina beste batzuetan 
berdin erabiltzen ez baldin bada, estatusa ez da berdina.  
 

7.1.1.Ikuspegia:arloaren kontzepzioa eta xedea 
7.1.2.Helburuen eta edukien interdependentzia eta osagarritasuna 
7.1.3.Hizkuntzen trataera instrumentala,hizkuntza beste arloetan 
7.1.4.Ardatz metodologikoak 
7.1.5.Interakzio didaktikoa: harremanak, baliabideak 
7.1.6.Testu liburu eta bestelako baliabide didaktikoak 
7.1.7.Gelako programazioa 
7.1.8.Egokitzapenak,  
7.1.9Ebaluazioa 

7.2.Ordutegien zehaztapena 
7.2.1.Hizkuntza orduak eta hizkuntzetan materia lanketa 
 

 
 
7.2.2.Arloetako  hizkuntza erabilera, aportazioak 

 
 



 

 
 

 



 
 
7.3.Irakasleen prestakuntza 
7.4. Hizkuntza jarrera 
Hizkuntza ikastekotan nahitaezkoa da harremana. Interakzioa garrantzizkoa da, eta interakzio motaren 
arabera sortzen diren harremanak ere bai. Esaterako, etxean amak euskaraz eta aitak gaztelaniaz hitz 
egiten badute, baina elkarri gaztelaniaz hitz egiten badiote, oso litekeena da umeak ere –euskaraz 
jakinagatik ere–, gaztelania aukeratzea, gurasoak ere gaztelaniaz mintzatzen zaizkiolako elkarri. 
Hizkuntza bat ikastea ez da jaiotzatiko dohain baten azaleratzea. Hizkuntza interakzio sozialen bidez 
ikasten da: elkarrizketan, besteekiko solasean. Hizkuntza erabiltzen ez bada, solas askorik ez badago, 
zailago da ikastea. Hizkuntza minorizatuaren kasuan, inguruan ez badago interakziorik, orduan eta 
zailago. 

○ Euskara, euskal kultura sustatu 
○ Egitura sendoa euskaran, hizkuntzaren ezagutza 
○ Norabide berean lan egin, komunitateko sektore eta eragile guztiek 
○ Gaitasun komunikatibo egokia garatu 
○ Beste hizkuntzetan ere gaitasunak bermatu 

 
 

8.-Ebaluazioa 
8.1.Hasierako ebaluazio glotodidaktikoa 
8.2.Mailakako ebaluazioa,hobetze proposamenak 
8.3.Amaierako ebaluazioa,ondorio eta erabakiak 
 

9.-Baliabideak 
9.1.Giza baliabideak 
9.2.Material baliabideak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexoak, 17-18 ikasturtea 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



LAN PROIEKTUEN DISEINURAKO TXANTILOIA 

Ikasturtea: 

Irakaslea(k): 

 

 

LORTU NAHI DIREN 
HELBURUAK (HH/LHko 
irteera profilari 
dagokionez eta 
curriculumari dagokionez) 
 

 

GAIAREN AUKERAKETA 
(Noren proposamena 
izango da? Nork 
bideratuko du? Nola? 
Amurik erabiliko al da? 
Nola bermatuko dugu ume 
guztien 
partehartzea/ekarpena?...) 

 

ZER DAKIGU? ZER JAKIN 
NAHI DUGU? (Zein 
dinamika erabiliko da?; 
non jasoko dugu?) 

 

INFORMAZIOA BILDU 
(Eskolan ze informazio 
bilduko dugu eta nola? 
Liburutegira joango gara? 
Ordenagailuak? 
Nagusiagoei galdetu?...; 
Nola inplikatuko ditugu 
etxekoak?; Nola eta non 
jasoko dugu bildutako 
informazioa eta 
materiala?) 

 

LANAK ANTOLATU 

- Zein baliabide 

ditugu eskura? 
- Ezagutzen dugu 

gaiarekin loturiko 

norbait? 
- Irteerarik egin 

dezakegu gaiarekin 

lotuta esanguratsua 

izan daitekeena? 
- Zer nolako jarduerak 

antolatuko ditugu 

(tailerrak, irteerak, 

bisitak, 

kontaketak…)? 
- Zeintzuk izango dira 

bakarka egingo 

dituzten jarduerak? 

 



Zeintzuk taldekoak? 
DOSIERRA EGIN 

- Zein formatu 

erabiliko dugu? 
- Argazkiak/bideoak 

egingo ditugu? 
- Zein zabalkunde 

emango diogu? 

 

EBALUAZIOA 

- Nolakoa izango da 

irakasleon auto-

ebaluazioa? Zein 

irizpide izango 

ditugu kontuan? 

Zein ebidentzia 

behar ditugu? 
- Zein momentutan 

egingo dugu 

ebaluazioa? Zein 

tresna erabiliko 

ditugu (bideoa? 

Behaketa 

txantiloiak?...) 
- Nola egingo dugu 

umeen ebaluazioa? 

Irakasleon 

begiradatik? Ikasleen 

begiradatik?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 


