Gida praktiko baterantz

HIZKUNTZEKIKO GAITASUNARI BEGIRA
ERRONKAK
• Hezkuntza eredu berrien hizkuntz eskakizunei
erantzutea
• Eskolako komunikazio inguruaren kalitatea hobetzea
• Euskara eta euskal kulturaren biziberritzean eragitea
• Hizkuntzen arteko elkarbizitza erraztea
• Kultura aniztasunari erantzutea

• Hizkuntza aniztasunari erantzutea

INERTZIAK GAINDITUZ, AUKERAK ERAIKITZEKO ABAGUNEA
Aukerak probestu:
Hainbat inertzia gainditzeko
aukera…
• Ikastaro laburrak edo irakasleen
norbanako prestakuntza, eskolan
eragin gutxikoak
• Testu liburuen morrontza
• Egiten dena ez idaztea
• Murgiltze eta mantentze ereduak ez
bereiztea
• Irakasleen hizkuntza gaitasuna eta
erabilera ohiturez ez hitz egitea
• Gurasoen erabilera eta eragile rolez
ez jabetzea

 Komunikazio gaitasunean sakontzeko,
komunikazioan oinarritzen den metodologietara
jotzeko
 Euskara irakastetik euskaraz ikastera, irakastera
eta bizitzera iristeko
 Gaztelaniaren erabilera formala garatzea eta,
orohar, gaitasun komunikatiboak garatzeko
 Atzerriko hizkuntza batean edo bitan oinarrizko
gaitasunak garatzeko
 Ikasle etorkinen jatorrizko hizkuntzen presentzia
ziurtatzeko ikasleen garapenerako

IKUSPEGI ELEANITZAREN HAUSNARKETAN
• Hezkuntza eleanitzaren onurak ez dira hizkuntzen jabekuntza “hutsean” geratzen
• Eleaniztasunak ikasleen gaitasun komunikatibo eta (meta)linguistikoetan eragin positiboa du
• Gaitasun kognitiboan eragina du
Cook, (1992): “… Bigarren hizkuntzaren jabekuntzak lehen hizkuntzan eragiten du, lexikoan zein fonologian;
kontzientzia metalinguistikoa suspertzen du, eta, aldi berean, garapen kognitiboan eragiten du” (Berdin balio
du 3. edo n-garren hizkuntzarako)
• Ez edozein eleaniztasun, baizik eta gehigarria: Elebitasun gehigarriaren gainean eraikia.

Gakoa: Komunitateko bi hizkuntza ofizialetan alfabetizazio maila altua
lortzeko, hizkuntza minorizatuan oinarritzea:
 Hizkuntza edukien bidez irakatsi eta ikastea
 Alderdi formalak berariaz hizkuntza bakoitzean eta hizkuntza bakoitzaren bidez ikastea.

HELBURU OROKORRAK
Eskola bakoitzak bere errealitateari erantzun nahian, hizkuntzarekiko helburu
orokor hauek plantea daitezke:
• Helburua ikasle elebidun eleaniztuna izanik, bertako bi hizkuntzetan
erabilera maila ona lortu nahi da, eta nazioarteko harremanetan nagusi den
hizkuntzetako batean maila nahikoa.
• Hizkuntza minorizatua euskara denez, bera izango da ardatz eta harekiko
motibazioa eta jarrera baikor eta proaktiboa eragiten saiatuko da.
• Hizkuntzekiko irteera profilak definitzeko, Europako Erreferentzia Markoak
proposatzen duen mailaketa kontuan hartuta, Euskara eta Gaztelanian LHko
amaieran B1 maila izango luke eta DBH amaieran erabiltzaile
independientearen B2 maila gutxienez lortzea da helburua.
• Ingeleserako nazioarteko “lingua franca” izaerari erantzunez, LHn A2, eta
DBH amaieran erabiltzaile independentearen B1 maila lortu nahi da.
• Derrigorrezko Hezkuntzaren ondorengo mailei begira, Batxilergo eta
lanbide Heziketarako C1 mailaren pareko gaitasuna eskuratzea da
helburua euskaraz eta gaztelaniaz, eta B2 mailaren pareko gaitasuna
hirugarren hizkuntzan.

IKASLEEN IRTEERA PROFILA

(EEM KONPETENTZIA MAILAK. ITURRIA: HABE 2005:44)

HIZKUNTZA PROIEKTUAN ZEHAZTU BEHARREKOAK
IKASTETXEAREN PLANTEAMENDUA
-

Hizkuntza bakoitzak eskola barruan izango duen funtzioa
Hizkuntza bakoitzak hartu behar dituen eremuak
Hizkuntza bakoitzaren irakaskuntzarekin noiz hasi eta zein erritmotan
Ordutegian hizkuntza bakoitzak zein pisu izango duen
Hizkuntzaren didaktikarako oinarrizko irizpideak eta ebaluatzeko ardatzak
Euskara izanik eskolako hizkuntza, ikastetxea, familia eta instituzioen arteko
harremanetarako hizkuntzak zeintzuk izango diren.

Ikasle eleaniztunak garatzeko, ERRONKAK:
-

Hizkuntzaren irakaskuntzan erabilitako ikuspegi eta metodologia guztiak bateratzea
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.

HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUEN
ZEHAZTAPENA ETA ESKU HARTZEKO ALDERDIAK

1.- HIZKUNTZEN ERABILERA ETA JARRERA
1.1. Ikastetxeko gobernu organoena
•
Ordezkaritza Organo Gorena
(Bilerak euskaraz, eta itzulpenak
kudeatu)
•
Funtzionamendu organoak. Bilerak
euskaraz, prestakuntza eta materialak
euskaraz
•
Dokumentazioa: Ohikoena
euskaraz, behar bereziak gaztelaniaz

1.3. Irakasleen hizkuntza eredua
eta hizkuntzarekiko jarrera:
Irakasleak kontziente egin:
o Ikasleen eredu dira
o Hizkuntzen kalitatea
eguneratzeko eta hobetzeko
prozesua etengabea da

1.2. Ikasleen hizkuntza eredua eta hizkuntzarekiko jarrera










Euskaraz gutxi dakienari, eskolak euskara gehiago eskaini
eta bermatu behar
Euskaraz hitz egiteko nahiko baliabide ez duenari, baliabide
eta metodologia egokiak eskueran jartzeko bideak aztertu
behar
Euskara oinarri, ikasle bakoitzaren etxeko hizkuntzarekiko
eta kulturarekiko errespetuzko jarrerak sustatu
Ikasleen arteko elkarrekintza euskaraz izan dadin sustatu
(Euskara Batzordeko planean)
Gaztelania, ahalik eta erarik egokienean erabil dezaten
bermatu
Ingelesa erabiltzeko uneak sortuko dira

1.4. Gelaz kanpoko
hezitzaileen erabilera
Gelaz kanpoko eremua ere
pedagogikoa eta didaktikoa
denez, hainbat alderdi garatu:
•
Ikasleen arteko eta
irakasle, hezitzaile eta
begiraleekiko hizkuntza
erabilera.
•
Gelaz kanpokoetan
(Jolasaldiak, jantokia, irteerak,
egonaldiak, kanpaldiak, jaiak,
ospakizunak eta abar)
hizkuntza sustatzeko jarduera
eta metodologiak proposatu

1.5. Familien hizkuntza erabilera
Kontuan hartu nolakoa den familien
hizkuntza-tipologia, hizkuntzaerabilera eta familien eta
ikastetxearen arteko harremana.
•
Euskaraz ez dakitenek euskararen
beharra sentitzea eta euskarara
gerturatzea
• Informazioa eskaini
-Gurasoentzako hizkuntza
prestakuntza (etxerako lanekin
laguntzeko, edo oinarrizko
prestakuntza eskaini)
-Euskararekiko jarreren lanketa
-Ama hizkuntza ondo
erakustearen garrantzia (Coelho,
2007)

1.6. Ikastetxe eta gurasoen
arteko harremanak
•
Ahozkoak eta idatzizkoak
1.7. Beste erakunde. Zerbitzu,
hornitzaile eta eragileekin
harremanak (Komunikazioan,
jarduera ekintzetan)
•
Auzo edo herriko hezkuntza
eragileekin lankidetzan
oinarritutako markoa eraiki
-Eragile guztien inplikazioa eta
lankidetza bultzatu
•
Zerbitzu eta hornitzaileekiko
harremanak nola

1.8. Paisaia linguistikoa
Barne eta kanpo espazioetan aurkituko diren errotuluak, iragarkiak, oharrak, horma-irudiak…

2.- ANIZTASUNAREN TRATAERA
Ikastetxean gertatzen den egoera honi erantzun ahal izateko…

… honako protokoloak abiarazi:

2.1. HIZKUNTZA TRATAERA ETA HARRERA PLANAK
Ikasle berria datorrenean zer, nola eta nork egin zehaztuz. Zehaztapenerako puntuak:











Denei zor zaie, baina bereziki ikasle etorri berriei eta haien familiei
Lehen harremana, matrikulazio prozesuan. Familia eta eskolaren arteko harreman
onen oinarriak ezartzeko baliagarri.
o Bertan ikastetxearen funtzionamenduaren, zerbitzuen eta instalazioen
informazioa
o Elkarrekiko harremanak bideratzeko modua
Ikastetxearen barne eta kanpo baliabideak nola erabiliko diren erabaki
o Funtsezkoa tutorearen lana eta ikasgelako harrera egiteko modu
o Adi egon jasan dezaketen oldarkortasuna, etsaitasuna eta bakardadea.
Ikasle berriarekiko erabakiak:
o Integratuko den ikasmaila eta nolako trataera eman
o Tutorearen eginkizunak
o Ekimen gehigarriak eta ordutegi kanpokoak
o Gurasoekiko harremana eta bitartekaritza kulturala
Eskolatzearen ardatza:
o Ikasketa instrumentalak eta arreta berezia eskolako hizkuntzari (integrazio
bide eraginkorrena)
o Laguntza gehigarrien antolakuntza: pertsonala eta materiala
Erabaki kurrikularrak hartzeko kontuan izan hasierako ebaluazioa:
o Eskolatze aurrekariak eta trebetasun akademiko eta sozialak
o Eskolako hizkuntzaren ezaguera maila
o Talde familiarraren arrisku egoera (baldintza sozio-ekonomikoak, gurasen
egoera laboral eta profesionala, eskolarekiko igurikapenak…)

2.2. NORBANAKOEN PREMIEI ERANTZUTEKO HIZKUNTZA
TRATAERA PLANAK
Aniztasunari Erantzuteko Plan Estrategikoan
bildutako jarduerak garatzeko prozesuaren
baitan kokatu behar da

• Hasieran prebentzioaren bidez
• Nahikoa ez bada, erantzun eta neurri jakin
batzuk ezarri behar dira hezkuntza eta
hizkuntza esklusiorako arriskuak
konpentsatzeko.

3.- HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO
METODOLOGIA ETA DIDAKTIKA
2 dira giltzarriak:
•

•

ELKARLANA: . Egiten den praktika aztertzeko,
. Hizkuntzari lotutako kontzeptuen inguruan hausnartzeko
. Akordioetara iristeko: prozeduran, atazetan eta planifikazioan
METODOLOGIA: . Ikuspegi komunikatiboan oinarritutako didaktika.
. Oinarrizko printzipioak kontuan hartu (bizitzarako ikastea eta egiten
jakitea, ezagutzak aplikatzen jakitea).

Haurrak eskolan bi ikaskuntza mota egin behar ditu:
 Pertsona arteko oinarrizko komunikazio trebetasunak (BICS), H2ko
ikasteko 2 urte. (BICS: Basic Interpersonal Communication Skills)
 Hizkuntza akademikoaren menderakuntza kognitiboa (CALP), 5 urte
H1-ekoari gerturatzeko. (CALP: Cognitive Academic Language Proficiency)

HIZKUNTZEN IKASKUNTZA IBILBIDERAKO PROPOSAMENA
Eskakizun kognitibo apaleko eta erabat testuinguruan txertatutako jarduerekin hasi;
prozesu horretan eskakizun kognitibo handia eta testuinguruan txertatutako atazetik igaro;
eta azkenik, eskakizun handia eta testuinguruan txertatu gabeko jarduera eta estrategiak
landu, Cummins-ek (2000) bere kuadranteen ereduan agertzen duen moduan:

Elizabeth
Coelho, 2007

HIZTUN ELEANIZTUNAREN
OINARRIZKO EZAUGARRIAK:
•
Hizkuntzen ezagutza handitu eta mantendu egiten
da egiten den erabileraren arabera.
•
Hizkuntzen ezagutzarako bideak propioak dira,
testuinguru formaletan egindako ikaskuntzatik
harago, beharrizanen arabera egiten den
erabilerak baldintzatzen du ikaskuntza.
•
Hizkuntza berriaren erabilera baimentzen duten
baldintzak lehenetsi. Horretarako, ezinbestekoa da
zehaztea markatutako helburu espezifikoak eta
zertarako nahi dugun hizkuntza berria, jarduerak
helburuaren lorpenera bideratzeko.

•
Hizkuntza ezberdinetako ezagutzak ez dira
ezagutza estankoak, elkarren mendekoak baizik.
Hizkuntzen artean transferentziak gertatzen dira
(Cummins, 1981)

ELEANIZTASUNAREN HAINBAT
ALDERDI AZPIMARRAGARRI:
• Eleaniztasunak ezagutza eta trebetasunak
handitzea dakar.

• Hizkuntzen erabileran, ezagutzen eta
trebetasunen zeharkatze linguistikoa gertatzen da.
• Ezagutzen arteko konexioa gertatzen da, nahiz
eta ezagutzok hizkuntza batenak berariazkoak izan.
• Hizkuntza berri bat ikastean, aurretik diren
ezagutza eta trebetasunetan aldaketak gertatzen
dira.

3.1. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOAN
OINARRITUTAKO DIDAKTIKAK
 Komunikazioa izango da irakaskuntza eta ikaskuntzaren estrategia
nagusia, hizkuntzaren jabekuntzara heltzeko.
 4 trebetasunak garatu eta landu behar dira: Ahozko ulermena eta
ekoizpena, idatzitakoaren ulermena eta ekoizpena (Entzumena,
mintzamena, irakurmena, idazmena)
 Ahozkoa bereziki indartzeko jarduerak diseinatu eta inplementatu
behar dira

3.2. HIZKUNTZEN TRATAERA INTEGRATUA
 Cumminsek (1983): Eskolan garatzen diren gaitasun komunikatiboak
komunak dira.
 Ez dira hizkuntza guztietan landu beharrekoak, bai haien erabilera
sustatu.
 Hizkuntza bakoitzean landutako gaitasun kognitiboak (soziolinguistikoa,
diskurtsibo-testuala eta estrategikoa) transferitzeko aukera sustatu.
 Ikuspegi integratua Euskara, Gaztelania eta Ingeleserako aukeratutako
testu eta komunikazio egoeretan antzeman behar da.

3.3. HIZKUNTZEN TRATAERA INTEGRALA
 Hizkuntza egoera kokatuetan ikasten delako jakintza arloak
eta hizkuntza lotuta doaz.
 Jakintza arloa ikasi bitartean:
o Jakintza arloko hizkuntza eskuratzen du ikasleak
o Hizkuntza eskuratzeari esker jakintza arloa ikasten du
 Jakintza arloaren edukiak eta horiek azaltzeko eta ulertzeko
hizkuntza bateratze naturala (curriculumean isla izan behar)
Content and Language
Integrated Learning, CLIL

3.4. TALDEKATZE MOTAK ETA IRIZPIDEAK
 Oinarrizko printzipioa: berdintasuna
 Egoera soziolinguistikoaren arabera: Murgiltze eredua
edo Mantentze eredua

 Lehen hizkuntzaren arabera banatuak badaude,
elkarteko eta interakziorako guneak bilatu

3.5. HIZKUNTZA BAKOITZARI ESLEITUTAKO
ORDU KOPURUA
 Helburua: Ikasle elebidun eleaniztunak sortu. Ondorioz : Euskara ardatz








Hizkuntza plangintzan hizkuntza bakoitzerako adierazitako helburuak kontuan izanik, definitu: Zer
jakin beharko lukeen eta zer egiteko gai izan
Konpetentziak banatu hiru hizkuntzen artean
o Zailtasunak eta ikaste aukerak kontuan hartuz
o Elkarren osagarritasuna (eta ez errepikapena) bilatuz
Arlo oso bat hizkuntza bakarrean irakastea egokiena da?
Arriskuak saihestu:
o Hizkuntza guztien balio bera ukatzearen arriskua.
Euskarari lehentasuna eman, eskainitako denboraren kalitatea funtsezkoa
o Ikasgai “zailak” eta “atseginak” hizkuntza batean edo bestean, ondorioak
o “Ikasgai bat, hizkuntza bat” binomioak dituen ondorioak
Ongi aztertu curriculumeko zein arlo den errentagarriena hizkuntzaren ikasketarako
o Ahalbidetzen dituen egoera komunikatiboen maiztasun eta ugaritasunagatik
o Ikasleen adinagatik

3.6. IRAKURKETA-IDAZKETA PROZESUA
 Prozesua zein hizkuntzetan finkatu erabaki
 Ondoren beste hizkuntzetan ekin lanari

3.7. EUSKALKIEN ERABILERA
Eremu soziolinguistikoa kontuan hartu, eta euskalkia erabiltzen
den ala ez. Horregatik:
 Eremu formalerako hizkera euskara batua (Ikasleari laguntzen
EHan txertaten)
 Eremu informaleko hizkera euskalkia (inguruko gizartean
txertatzen laguntzen)
Landu hiru eremuetako proposamenak: eremu formal, informal
eta ez formalerakoak

3.8. ARLO BAKOITZEKO IKASMATERIALAK
 Irizpideak zehaztu eta zerrendatu aukeraketarako
 Bestelako baliabideen zerrenda
 Euskarazko irakaskuntza euskal kulturan oinarritua izatea
komeni

4.- PRESTAKUNTZA
• Irakasleen prestakuntza
• Ikasleei laguntzekoak
• Gurasoei dagozkienak
• AZL eta Eskolaz kanpoko begiraleekin

4.1. IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA
 Gaiaren ezagutzan sakontzetik etorriko da inplikazioa,
lankidetzan arituz
o Hizkuntzen deskribapen teorikoak
o Hizkuntzen jabekuntzen prozesuak
o Hizkuntzei buruzko ezagutzak
o Ikaste eta irakaste prozesuak
o Hizkuntzen didaktikak eta metodologiak…
 Irakasleak hizkuntza eredu direnez. Kalitatea eta
aberastasuna zaintzeko prestakuntza

4… IKASLE, GURASOAK, AZL, BEGIRALEAK
4.2 Ikasleei laguntzekoak
 Antola ditzaketen ekimen eta ekintzetarako baliabideak
ematea, laguntzea eta orientatzea

4.3. Gurasoei dagozkienak
 Sentsibilizazioa eta subjektu eragile gisa
 Gaitasuna areagotzeko ikastaroak
4.3. AZL eta Eskolaz kanpoko begiraleekin
 Sentsibilizazioa eta subjektu eragile gisa
 Erabilera areagotzeko estrategiak

