

Eskola Kirola eta Euskara


Kirolean euskaraz, 
			zergatik eta zertarako?





©	Eskola-kirola oso garrantzitsua da haurrak eta gaztea euskalduntzeko 

Eskola kirolaren garrantzia haurrak eta gazteak euskalduntzerakoan

©	Hizkuntza ondo ikasteko: erabiltzeko aukera asko eta era askotakoak (Gela barnekoa ez ezik... Gelaz kanpo ere jarduera ugari)

©	Bereziki... haien gustuko jardueretan eta haien artekoetan
Eskola kirolaren garrantzia haurrak eta gazteak euskalduntzerakoan

©	Kirola: gustukoa eta haien artekoa

©	Eskola kirolean euskara asko erabiltzea... ikasleentzako mesede handia










Baina, “begiraleok”... 
                       Zer egin dezakegu? 1
©	Begirale ez !
		... Jardueraren zuzendari, irakasle, erakusle, dinamizatzaile, animatzaile...

©	Hurbil egon!    ... Jardueran sartu: 	... Azaldu, zuzendu, erakutsi, adibidea eman, animatu, komentatu, lagundu... 

Zer egin dezakegu? 2

©	Uneoro hitz egin!
	
	... Azaltzeko, komentatzeko, animatzeko, antolatzeko, galdetzeko, zuzentzeko

		... berritsu nekaezina izan
- Zer egin dezakegu? 3


©	Euskaraz aritu daitezen lagundu:
©	... Eredua eman. Giroa sortu. Euskarara ekarri. Zoriondu... 

©	Sistematikoa izan

©	- Bi bazarete... aprobetxatu:
	... Bion artean asko hitz egin (elkarri galdetu, azaldu komentatu... entzun dezaten) 
	... Zenbait rol jokatu (2ak zuzentzen; 1 azaltzen, bestea komentatzen...)
Lagundu, baina...     nola lagundu? 1
©	EREDUA (aberatsa) EMAN :
©	Asko hitz egin,
©	Gauza askotarako ( jardera antolatzeko, azalpenak emateko, komentarioak egiteko, gertatzen ari dena adieratzeko, zoriontzeko),
©	Hizkera jatorra eta aberatsa erabili (lexikoa, esamoldeak, adierazpideak...).
©	 EUSKARA ERAKARRI
Eredua eman...     gehiago zehazteko

©	 AZALPENAK EMAN: Azalpen asko: zer egingo duten, zertarako, nola. Ondo azaldu, prozesu guztiak ondo “aletu”. (Irakasle-Monitore izan)
©	KOMENTATU: egiten dutena, gertatzen ari dena hitzetan jarri (Esatari gisa jokatu, ikuste gisa jokatu)
©	BALORATU: egiten dutenaz, gertatzen ari denaz iritzia eman (Kritikari eta Entrenatzaile gisa jokatu)
©	ARGIBIDEAK ETA JARRAIBIDEAK EMAN: (Entrenatzaile gisa jokatu). -
Euskarara ekartzeko
©	Euskarazko “oihartzuna”: 
©	erdaraz esaten dutenari euskaraz erantzun (haiek esandakoa geure erantzunean euskaraz eman). Jarduera moztu gabe. 
©	Elkarrizketan sartu, euskaraz. Haiek esandakoari jarraitu: erantzun. 
©	Haiek esandakoa zabaldu (luzapenak egin). 
©	Haiek esandakoa (euskara txukunagoan) errepikatu.

©	Galderak egin (erantzuna bera baitan dutenak)

©	Gogorazi (zenbaitetan bakarrik): keinu batez, hitzez (hurbiletik, zuzenean: pertsona edo taldetxo bati)
Gainera
©	“Motibatu” (saio hasieran edo bukaeran) : 
©	Goraipatu, zoriondu
©	(Noizean behin) Gogorarazi 

©	Hitz egiteko aukera guztiak aprobetxatu (saio hasieran eta bukaeran)

©	Hitz egitera “gonbidatu eta animatu”: galderan egin, iritzia eskatu...
©	Geure hizkera aberasten saiatu
Baina batez ere...
©	Hurbil egon!

©	Uneoro hitz egin!

