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Ikasleen erabilera motibatu: 
HJJ landu tutoretzan eta
bestelako esparruetan

Oiartzualdeko HN mintegia
2012-03-13

Zer egingo dugu?
• Bilatu euskarriak curriculumean. 

Aproposenak lehenetsi
• HJJ lantzeko hainbat ideia aztertu
• Era askotako jarduerak ezagutu
• Jarduera batzuk aukeratu, gure 

proposamena prestatzeko



2

Euskarriak curriculumean

• Oinarriak:
– Curriculumeko  Xedeak eta helburuak

• Euskarri nagusiak:
– Herritartasunerako gaitasunaren definizioa
– Tutoretza-planerako lan-eparruak

• Beste hainbat euskarri
– Gizarte Zientziak
– Heritartasuna arloa
– Etika eta Gizabide Hezkuntza
– Hizkuntza arloa

Curriculmaren oinarrietan

Xedeak eta helburuak
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Oinarrizko Hezkuntzaren Helburuak (8. Art.) Elkarrekin 
bizitzen ikastearekin erlazionatutakoak

• f) Euskal herritartzat izatea norberaren burua, kultura 
askotariko ingurunean, eta balioa ematea hala euskal 
hizkuntza eta kulturari nola norberak berezko eta 
erreferentziazko dituenei. Honela, ikasleak, identitate anizkunei 
erreparatuta, nortasun propio bat eraiki behar du, modu 
inklusiboan. Horrek guztiak erreferentziazko marko komun
bat eraikitzeko bide eman behar du, pertsonen arteko 
diferentziak errespetatu eta bizikidetza erraztuko duena.

• g) Euskal Herriko kulturaren eta historiaren oinarrizko 
alderdiak eta arte- eta kultura-ondarea ezagutzea, 
balioestea eta errespetatzea, eta xede horiek betetzea 
gainerako kultura eta gizarteekiko. Kultura eta sozietateen 
funtzionamenduko mekanismoak eta balioak aztertzea, batik 
bat, herritarren eskubideei eta betebeharrei dagozkienak, haiek 
ikuspegi kritikoz aintzat hartzeko eta haiekiko iritzi eta irizpide 
pertsonalak izateko.

Oinarrizko Hezkuntzaren Helburuak (8. Art.) Pertsona gisa 
garatzen ikastearekin erlazionatutako zenbait helburu

• b) Autoestimua eta gaitasun emozionalak lantzea eta

horiek adieraztea nortasunaren esparru guztietan eta

gainerako pertsonekiko harremanetan; betiere, indarkeria eta

aurreiritziak alde batera utzita. 

• c) Ikasleak modu egokian ikustea bere burua eta bere

ezaugarriak eta aukerak, jarduerak autonomiaz eta orekaz

egitea, eta balioa ematea helburuak lortzeko
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8. artikulua, Helburu orokorrak, 
3. puntua. Komunikatzen ikastea
• c) Ikaslearen bizi-inguruneko errealitate 

soziolinguistikoa ikuspegi kritikoz 
interpretatzea, eta hizkuntzak sortzeko eta 
garatzeko eta hizkuntzen arteko harremanak 
finkatzeko faktoreak zein diren jakitea. Hizkuntzen 
aniztasuna errespetatzea eta aniztasun hori 
herrien eta gizabanakoen aberastasun eta 
eskubidetzat hartzea, interesa eta errespetuzko 
jarrerak izateko eskubide horren erabilerarekiko 
eta hizkuntza-normalizazioko prozesuekiko.

7777

Curriculumeko euskarri 
nagusiak

–Herritartasunerako gaitasunaren 
definizioa
– Tutoretza-planerako lan-eparruak
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Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, 
dimentsioak
• Gizarte-errealitatea. ulertu eta azaldu...

– Gizartea nola aldatu den, nola funtzionatzen duen 
– Gizartearen arazo, zailtasunak eta erronkak 

• Herritartasuna.
– Gizartearen oinarriak eta antolamendua
– Partaidetza...
– Eskubide (H eskubideak, H aniztasunaren aldeko 

dekalogoa) eta betebeharrak

• Bizikidetza.
– Gatazken azterketa: nola ebatzi, konpondu
– Bizikidetza arautu eta antolatu

Tutoretza, lan-eremuak
• Garapen pertsonala:

– Auto-ezagutza
– Auto-estimua eta auto-kontzeptua
– Sentimenduak eta emozioak
– Genero nortasuna 
– Gizarte-trebetasunak

• Besteekiko harremanak: komunikazioa, talde lana eta 
gatazken konponketa:
– Taldea: zereginak, partaidetza sentimendua, konfiantza, lidergoa ...
– Besteekiko harremanak, talde-bizitza, komunikazioa
– Talde-presioa
– Giza eskubideak
– Gatazkak:
– Gizarte-ardura eta lanak

• Ikasketa- eta lanbide-orientazioa
– Ikasketen proiektua
– Proiektu profesionala
– (Proiektu pertsonala)
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Beste hainbat euskarri

– Gizarte Zientziak
– Heritartasuna arloa
– Etika eta Gizabide Hezkuntza
– Hizkuntza arloa

Ingurunea, LHko curriculuma
Hainbat Helburu
• 1. Berezko ezaugarriak dituzten gizarte- eta kultura taldeetako kide-izatea, onartzea eta aintzat 

hartzea; norberaren kulturaren ezaugarriak eta gainerako taldeekiko ezberdintasunak balioestea, 
gainerako identitate, kultura eta herriak errespetatzea, eta Giza Eskubideak errespetatu behar direla 
gogoratzea, hezkuntzaren kulturaarteko dimentsioa sustatzeko asmoz.

• 3. Euskal Herriko natura-, gizarte- eta kultura-ingurunearen elementu nagusiak identifikatzea; 
ingurunearen antolaketa, ezaugarriak eta harremanak aztertzea eta ingurumenari zein bizi-kalitateari 
buruzko erabakiak hartu eta ulertzea, gero eta konplexuagoak diren espazio-eremuen ezagueran 
aurrera egiteko.

• 11. Gatazkaren existentzia onartzea; ezberdintasunak gainditzeko mekanismo demokratiko gisa eta 
taldeen barne-aldaketarako faktore gisa erabiltzea, tratu txarrak eta jazarpenak eragozteko eta 
bizikidetza onuragarria lortzeko.

• 12. Berezko nortasuna eratzea, norberaren lorpen-, esfortzu- eta hobetze-motibazioa sustatuko duten
estrategien alde eginez, gizaki autonomo eta besteekin harremanean ari den gizartekide gisa
garatzeko.

4. eduki-blokea: Pertsonak, Kulturak eta gizarte-antolakuntza
Adibide gisa, 3. zikloko zenbait eduki eta ebaluazio-irizpide
• – Espainiako kultura- eta hizkuntza-aniztasuna ezagutzea eta balioestea. Euskal Herriko iraganeko

eta egungo ohiturak, tradizioak eta adierazpen kulturalak. 
• – Estereotipoak eta edozein motatako bereizkeriak gainditzea, eta besteekiko enpatia izatea.
• – Hurbileko erakundeetako egoera jakinen azterketatik abiatuta, gizarteak nola funtzionatzen duen

ulertzea. Kideen arteko harremanak eta erantzukizunak bereganatzea. 
• – Euskal Herriko, Espainiako eta Europar Batasuneko biztanleria. Gaur egungo munduan migrazioek duten garrantzi

demografiko, kultural eta ekonomikoa aintzat hartzea. 
• Autonomia erkidegoko eta estatuko erakundeetara hurbiltzea: besteak beste, gizarte-, ingurumen-, ekonomia- arazoak

konpontzeko duten erantzukizuna. 
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Euskarri posibleak, Ingurune arloan 

• Euskal izaera
• Euskal kultura
• Gatazken trataera
• H aniztasuna balioestea
• Estereotipoak gainditzea

GGZZ, DBH
HELBURUAK
4. Euskal Herriarentzat garrantzitsuak izandako gertaera historikoen prozesuak denboran eta espazioan 

ezagutzea eta kokatzea; horri esker, Euskal Herria osatzen duten lurraldeen bilakaera historiko, 
sozial eta kulturala ikuspegi globaletik antolatu eta garatzea. Hori guztia Europako historiaren 
testuinguruan ezagutu eta kokatuko dute ikasleek, horietako gertaera bakoitzaren esanahi politikoa, 
ekonomikoa eta kulturala aintzat hartuta.

7. Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko arte adierazpen garrantzitsuenak ezagutzea eta balioestea, 
gizadiaren arte-garapenari kultura guztiek egindako ekarpenak aintzat hartzeko eta balioesteko; eta, 
orobat, nork bere kulturako eta beste kulturetako historia-, arte-, kultura- eta natura-ondarea 
balioesteko eta errespetatzeko, bere burua eta taldea aberasteko baliabidetzat hartuta.

8. Pertsona bakar eta konplexutzat ikustea ikasleak bere burua, eta bere kualitate
nahiz akats pertsonalak ezagutzea, gainerako pertsonekiko harremanean. 
Ikaslea euskal herritar egiten duten ezaugarriez jabetzea eta ezaugarri 
horiek balioestea beren konplexutasun osoan; halaber, euskal herritartasuna 
beste talde batzuetako kidetzarekin eta gizateriako kidetzarekin partekatzea, 
gizarte bat eraikitzen laguntzeko, tolerantziazko eta errespetuzko jarrerak 
hartuz.

9. Kultura-aniztasunari balioa ematea, herrien eta norbanakoaren nortasun-
eskubidetzat hartuta; gure komunitate sozialen eta kulturalen aniztasuna 
aintzat hartuz, posible izango da horietan aktiboki parte hartzea, 
gainerako kulturekiko tolerantziazko eta errespetuzko jarrerak izanda.

10. Gaur egungo gizarteek dituzten arazo larrienak eta ustez horiek eragin 
dituzten kausa historiko-sozialak aztertzea eta ezagutzea, haiei buruz nork 
bere iritzi kritikoa eta arrazoitua egin ahal izateko. Halaber, ekintza 
eraginkorrak sustatzea eta abiatzea, pertsonen eta gizarte- taldeen arteko 
harremanak hobetzeko.
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Euskarriak GGZZetan, DBHn
• EHren bilakaera historikoa: Hren historia. 
• H minorizazioaren azalpen historiko/soziala. 

Minorizazioari aurre-egiteko ekinbide 
eraginkorrak

• H gatazkak, horiei aurre-egiteko moduak
• Euskal Herritarron ezaugarriak,  H kohesio 

elementu gisa
• Hizkuntza aniztasun balioestea
• H eskubideak
• H jokabide integrarazleak

Herritartasuna, LHko curriculuma
Helburuak:

• 5. Gizartearen aniztasuna onartzea eta aniztasun horrek bizikidetza aberasten duela 
aitortzea, eta, halaber, beste herri batzuen ohiturak eta bizimoduak errespetatzea, herrien
arteko berdintasunaren ikuspegitik. 

• 7. Komunitate bateko kide sentitzea, horren dinamikak aztertzea eta norberaren eta
gainerakoen ekarpenak aintzat hartzea, elkarren artean ulertzeko eta solidaritatea eta kohesio
soziala errazteko. 

• 8. Bidegabekeria- eta bereizkeria-egoerak antzematea eta aztertzea, hala nola honako
arrazoi hauengatik gertatzen direnak: generoagatik, jatorriagatik, etniagatik, sinesmenengatik, 
desberdintasun sozialengatik eta pertsonalengatik, orientazio afektiboagatik edo sexualagatik
edo beste edozein arrazoirengatik; eta jarrera negatiboak eta Giza Eskubideetan oinarritutako
bizikidetza bidezkoa eta berdintasunezkoa galarazten dutenak baztertzea.

2. eduki multzoa. Komunitatean bizitzea
• – Eguneroko bizitzako arazoak konpontzea: erabakiak hartzea. 
• – Gizabidezko balioak gizarte demokratikoan: errespetua, tolerantzia, solidaritatea, justizia, 

lankidetza eta bakearen kultura. 
• – Gizabidezko balioak ingurune hurbileko bizikidetza- eta gatazka-egoeretan aplikatzea (familia, 

ikastetxea, lagunak, herria). Errespetu- eta solidaritate-jarrerak indartzea eta elkarrizketa eta 
bitartekotza balioestea bizikidetza- arazoak konpontzeko, bai eta gainerako pertsonekin sortutako 
interes-gatazkak konpontzeko ere. 

• – Parte hartzeko eskubidea. Parte hartzeko erak eta eskubideak eta erantzukizunak nork bere gain 
hartzea. 

• – Talde bateko kide izateagatik dagozkion eskubideak eta betebeharrak erantzukizunez betetzea, 
eta talde horietako lanetan eta erabakietan parte hartzea. 

• – Aniztasun soziala, kulturala eta erlijio-aniztasuna. Norberarengandik desberdinak diren ohiturak 
eta bizimoduak kritikoki errespetatzea. Marjinazio-egoerak, bereizkeria-egoerak eta gizarte-
bidegabekeriekin lotutako egoerak antzematea.
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Herritartasuna, DBHko curriculuma
HELBURUAK
2. Ikasleak euskalduntzat hartzea bere burua kultura askotariko gizarte-esparru 

batean, eta euskal hizkuntza eta literatura nahiz ikaslearen berezko eta 
erreferentziazko hizkuntzak eta kulturak balioestea; hala, hainbat identitate aintzat 
hartuta, nork bere identitatea eraikitzea modu inklusiboan, eta erreferentziazko esparru 
komun bat eraikitzea. Azken esparru horrek diferentziak errespetatzeko aukera eman 
behar du, eta kulturen arteko bizikidetza erraztu. 

6. Egungo gizarteen aniztasuna, herrien eskubideak eta eskubide horien erabilpen askea 
aintzat hartzea eta horien berezko elementuak zein diren jakitea, aniztasunak bizikidetza 
aberasten duela onartzeko. 

7. Pertsona guztien eskubide- eta aukera-berdintasuna defendatzea, eta generoagatik, 
jatorriagatik, etniagatik, sinesmenengatik, norberaren eta gizarte desberdintasunengatik, 
orientazio afektiboagatik edo sexualagatik edo beste edozein arrazoirengatik dauden 
bidegabekeria-egoerak eta bereizkeria baztertzea, Giza Eskubideetan oinarritutako

EBALUAZIO-IRIZPIDE BATZUK:
4. Egungo gizarteetako aniztasunaren berezko ezaugarriak ezagutzea, eta onartzea aniztasun horrek nor-
4.1 Ea ezagutzen dituen, hainbat eremutan, aniztasunaren adierazgarri diren datuak (etniak, kulturak, bizimodua, erlijioak, 

hizkuntzak, etab.)
4.2 Ea erlazionatzen dituen datu horiek norberaren bizimodua aberasteko aniztasunak ematen dituen aukerekin.
4.3 Ea deskribatzen dituen mundu askotariko bateko globalizazioaren oinarrizko ezaugarriak.
4.4 Ea lotzen dituen aniztasuna eta munduko herritartasuna. 
4.5 Ea positiboki balioesten duen herritartasun globala, mundu bidezkoagoa lortzeko tresna gisa.
7. Berdintasunaren eta aniztasunaren arteko erlazioa ezagutzea, eta bereizkeriaren zergatiak eta faktoreak 

identifikatzea.
7.1 Ea berdintasunaren eta aniztasunaren arteko bateragarritasuna arrazoitzen duen.
7.2 Ea bereizkeria–egoerak antzematen dituen, eguneroko bizitzako ohiko egoeren artean.
7.3 Ea bereizkeriaren arrazoi posibleak adierazten dituen (jatorria, etnia, orientazio afektibo-sexuala, etab.).
7.4 Ea berariaz baztertzen dituen egoera horiek.

Herritartasuna, DBHko curriculuma
2. Eduki multzoa. Bizikidetza.
• Norberaren nortasuna, askatasuna eta erantzukizuna.
• Adimena, sentimenduak eta emozioak.
• Pertsonen arteko harremanak komunikazio elektronikorako espazio berrietan. Bizitza pribatua eta 

datu pertsonalak babestea.
• Bizikidetzarako trebetasun eta jarrera sozialak. Gatazkei aurre egiterakoan indarkeria baztertzea. 

Aurreiritziak eta estereotipoak baztertzea. Elkarrizketa batean egon daitezkeen iritzi guztiak entzuteko 
ahalmena.

• Gatazka eta bitartekotza.

3. Eduki multzoa: mundu askotarikoa
• Aniztasuna, diferentzia, desberdintasuna.
• Gizarte- eta kultura-diferentziak egungo gizarteetan.
• Eskubide-berdintasuna eta aniztasuna. Herritarren aukera pertsonalak errespetatzea eta kritikoki 

balioestea.
• Aniztasuna: asimilazioa, aldi berean existitzea eta kulturartekotasuna. Gutxiengo etnikoak.
• Diskriminazioa: faktoreak eta zergatiak. Aurreiritzi sozialak, arrazistak, xenofoboak, sexistak eta 

homofoboak.
• Egungo gizarteetan aniztasuna balioestea. Jarrera etnozentrikoak, androzentrikoak, misoginoak, 

homofoboak eta abar baztertzea

4. eduki-multzoa. Gizarte demokratikoak.
• Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (Hizkuntza eskubideen deklarazioa)
• Herritarren eskubideak eta betebeharrak. (Hizkuntza eskubideak gure artean) Desberdintasunen

konpentsazioa.
• Herritartasun globala. Giza garapen bidezkoa eta iraunkorra. Pobrezia. Giza eskubideen defentsaren

alde (Hizkunzta eskubideen alde) borrokatzen duten mugimenduak. Asoziazionismoa, lankidetza, 
GKEak.
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Etika eta Gizabide Hezkuntza, DBH 4
2. eduki multzoak, “Nortasuna eta bestetasuna. Hezkuntza afektibo-

emozionala” izenekoak norberaren nortasunaren balioei, 
askatasunari eta erantzukizunari ematen die garrantzia, adimenaren, 
sentimenduen eta emozioen arteko erlazioan arreta berezia jarriz.

3. eduki multzoan, “Teoria etikoak, Giza Eskubideak” izenekoan, 
gogoeta etikoaren ildo nagusiak eta, bereziki, horren formulazioek
adierazten duten erreferente etiko unibertsala aztertzen dira.

4. eduki multzoan, “Etika eta politika. Demokrazia. Konstituzio-balioak”
izenekoan, gure politika-sistema demokratikoaren oinarri etikoak eta 
juridikoak aztertzen dira.

5. eduki multzoak, “Egungo munduko gizarte-arazoak” izenekoak, gaurko 
munduan sortzen diren arazo eta zalantza moral handien 
balioespen etikoa lantzen du giza eskubideen ikuspegitik. 
...bereizkeriak baztertuz eta bakea eta lankidetzaren kultura sustatzen 
dituzten nazioarteko mugimenduen eta indarren jarduera balioetsiz
egiten da.

6. eduki multzoak, “Gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna” izenenekoak, 
aurreko mailetan landutako edukiak jorratzen ditu berriro. Maila honetan, 
berezko izaera duen eduki multzo bat sartzea erabaki da, hala zenbait gairen 
inguruan gogoeta sakonak egin ahal izateko, hala nola berdintasunaren 
inguruan, askatasunaren inguruan eta emakumezkoen bereizkeriaren eta 
hori ekiditeko egon daitezken aukeren inguruan.

Herritartasuna eta etika, metodologia
• metodologiek parte hartzea, erabakiak hartzea eta, ondorioz, 

erantzukizunak hartzea sustatu behar dute. 
• Hori guztia ez da hitzaldien bidez edo era mekanikoan ikasten; 

behaketaren, jardutearen, azterketaren, debateen eta eztabaidaren
bidez baizik, bai eta egunkarietan, telebistan, aldizkarietan, Interneten
eta abarretan bildutako informazioa aztertuz ere. 

• Tutoretza- eta bilera-espazioak ere nahitaezkoak dira eskolan sortzen
diren gai interesgarriak eta arazo moralak jorratzeko; parte hartzen, 
eztabaidatzen eta erabakiak hartzen ikasteko balio dute, bai eta
gatazkak konpontzen, antolatzen eta bizitza eta eskolako lana 
kudeatzen ikasteko ere. 

• Ildo horretan, ikasleei beren kideekin harremanean aukera berezi eta
pertsonalak sortzeko ahalmena ematen dien metodologia oro 
baliagarria da. Hala, “lankidetza” izeneko epigrafeak biltzen dituen
metodologiak nabarmentzen dira, bai eta lankidetza sustatzen duten
beste tresna batzuk ere: proiektu bidezko lana, Web-Quest, 
egunkariak, elkarrekintza-taldeak, literatura-solasaldiak, ikerketa-
taldeak, etab. Baina ezinbestekoa da, halaber, jarduera komun hori
gogoeta pertsonalarekin osatzea eta ikuspuntuak trukatzea
arrazoizko debate eta eztabaiden bidez.
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Euskarriak Herritartasunean, DBHn
Hainbat Euskarri argi:
2. Euskal  H eta kulturarekiko identifikazioa 
6. Egungo gizarteen aniztasuna, herrien eskubideak eta eskubide horien erabilpen askea aintzat hartzea eta horien berezko 

elementuak zein diren jakitea, aniztasunak bizikidetza aberasten duela onartzeko. 
7. H eskubideak ezagutzea. 

Hiztun guztion aukera- eta eskubide-berdintasuna defendatzea
Gure gizarteko H aniztasuna ezagutzea eta baliostea
Bereizkeria eta bazterketa faktoreak identifikatzea

Jarduera motak
• Elkartasunezko Ikasketa-Zerbitzuak, Hizkuntzarekin lotuta
• Kasuak eta dilemak aztertu
• Gatazkak landu
• Rol jokaok

Hizkuntza arloa, LHko curriculuma
Helburuak:
• 6. Ikasgelako eta komunitateko hizkuntzen aniztasunaz jabetu eta aniztasun hori baloratu, 

hizkuntza-aniztasunarekiko jarrera ona edukitzeko, euskara erabiltzeko eta hizkuntza gutxitua 
normaltzearen aldeko jarrera izateko. Horrekin batera, hizkuntza guztiak komunikazio tresna 
egokitzat eta kultura-ondaretzat hartu behar ditu ikasleak. 

• 10. Jarrera ona eta konfiantza edukitzea norberak ikasteko duen ahalmenean, eta horrela 
komunikatzeko gaitasuna hobetzea.

5. eduki multzoa: Hizkuntzaren dimentsio soziala
• Norberaren hizkuntza-biografiaz ohartzea: lehen, bigarren, hirugarren eta ondorengo hizkuntzak, eta 

ikaslearen errepertorioko hizkuntzei ematen zaien erabilpena. 
• Eskolako eta inguruko hizkuntzen aniztasunaz ohartzea.
• Inguruko pertsonek jakin eta erabiltzen dituzten hizkuntzak eta komunikatzeko sistema alternatiboak 

identifikatzea. 
• Elebiduna eta eleanitza izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta ezaugarri horri balioa 

ematea. 
• Hainbat egoeratan euskara nola erabiltzen den ikustea, batik bat ikasleentzat esanguratsuak diren 

jardueretan, estereotipoak eta uste murriztaileak apurtzen dituzten neurrian. 
• Ikasleengandik hurbil dauden euskalkiei aitorpena eta balioa ematea. 
• Estatuko beste erkidego batzuetako hizkuntzak ezagutzea eta horiei balioa ematea. 
• Hiztunak eta hizkuntzak: inguruko hizkuntzak.
• Elebakartasuna, elebitasuna eta eleaniztasuna.
• Eskolako eta inguruko hizkuntzen aniztasuna balioestea.
• Euskara beren lehen hizkuntzatzat dutenek jarrera ona izatea, lehen hizkuntzatzat beste hizkuntza bat 

dutenekin, haiekin euskaraz komunikatzeko eta euskarazko komunikazioak bultzatzeko. 
• Euskara bigarren hizkuntzatzat duten ikasleek interesa izatea euskaraz komunikatzeko era aktiboan eta 

konplexurik gabe, bai eskolan, bai gizartean. 
• Lehen hizkuntza alofonoa duten ikasle etorri berriekin hizkuntza-tutore izateko prest egotea. 
• Hizkuntzen aniztasun hori balioestea.
• Beste hizkuntza batzuetako hitzak eta mezuak ulertzen saiatzeko interesa izatea, eta, horretarako, norberak 

dakizkien hizkuntzetan ikasitakoa erabiltzea.
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Hizkuntza arloa, DBHko curriculuma
Helburuak:
3. Soziolinguistikako oinarrizko ezagutzen

laguntzaz, gure errealitate elebiduna ezagutzea
eta interpretatzea, euskara eraginkortasunez
erabiltzeko eta hizkuntza-normalizazioarekiko
konpromiso aktiboa garatzeko. 

4. Soziolinguistikako oinarrizko ezagutzak kontuan
hartuz, eleaniztasunaren eta kultura-
aniztasunaren dibertsitatea ezagutzea eta 
interpretatzea, hizkuntza-aniztasuna lortzeko
bide positibo gisa; dibertsitate hori kultura-
aberastasun gisa balioetsiko da.

5. eduki multzoa: Hizkuntzaren dimentsio 
soziala, 3. mailakoak

DBH1, 5. eduki multzoa
• Hizkuntzak pertsonen  arteko  harremanak  egiteko  

bitartekotzat  eta  komunitate  baten  identitate-
seinaletzat hartzea.

• Egungo  euskal  gizartean  eleaniztasuna  eta kultura-
aniztasuna existitzen  direla  onartzea,  eta,  horretarako,  
hainbat  hizkuntzatako  testuak  bilatzea,  irakurtzea eta 
entzutea.

• Nork  bere  euskalkia  erabiltzea  eta  gainerakoak aintzat  hartzea  hizkuntza-
aberastasunaren  ezaugarri-tzat.

• Hizkuntza  estandarrak  (euskara  batua) hizkuntza- aldaera  desberdina  duten  
hiztunen  arteko komunikazio- tresnatzat duen funtzioa ezagutzea.

• Gaztelaniaren eta euskararen arteko ukipena dela eta, hizkuntza erabiltzean  sortzen  
diren  kalko  okerrak antzematea eta zuzentzea; horretarako, euskararen hitz eta 
adierazpen berezkoak ezagutu eta erabiliko dira.

• Hizkuntza  desberdinen  aldeko  jarrera  positiboak
garatzea,  eta,  bereziki,  euskararen  berreskurapen-
prozesuaren  aldekoa.  Horretarako,  euskara  
erabiltzeko lotura afektibo positiboak sustatuko dira».
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DBH2, 5. eduki multzoa
• Hizkuntzak  pertsonen  arteko  harremanak  egiteko  bitartekotzat  eta  komunitate  

baten  identitate- seinaletzat hartzea.
• Egungo  euskal  gizartean  eleaniztasuna  eta kultura- aniztasuna  existitzen  direla  

onartzea,  eta, horretarako,  hainbat  hizkuntzatako  testuak  bilatzea, irakurtzea eta 
entzutea.

• Euskarak  historian izan  duen  bilakaera eta  dituen  aldaerak  (euskalkiak)  
ezagutzea,  ereduetan  oinarri tuz,  azterketa  bateratuak  eginez  eta  testuak  
entzunez; horrela,  beste  edozein  kasutan  bezala,  bizirik  dagoen eta  etengabe  
aldatzen  ari  den  hizkuntzatzat  hartuko da.  Horrez  gainera, ikasleak  ohartuko  dira  
hizkuntza -ren  ikuspegitik  aldaera  guztiek  balio  bera  dutela;  hau da, ez dagoela 
besteak baino hobea den aldaerarik.

• Nork  bere  euskalkia  erabiltzea  eta  gainerakoak hizkuntza- aberastasunaren  ezaugarritzat  aintzat  hartzea.
• Hizkuntza  estandarra  (euskara  batua),  hizkuntza- aldaera desberdina duten hiztunen arteko komunikazio-

tresnatzat ezagutzea.

• Soziolinguistikaren  oinarrizko  kontzeptuen  esanahia  interpretatzea,  horiei 
erreferentzia  egiten  dieten testuen azterketa bateratuan oinarrituz.

• Hizkuntzei  eta  hiztunei erreferentzia  egiten  die -ten  oinarrizko  kontzeptuak  
ezagutzea  (eleanitza,  ele -bakarra, elebiduna, erabilera- eremua, hizkuntza ofizia -la,  
ama- hizkuntza…);  horretarako,  gai  horiei  buruzko ahozko eta idatzizko testuen 
ereduak aztertuko dira.

• – Gaztelaniaren eta euskararen arteko ukipena dela eta,  hizkuntza  erabiltzean  sortzen  diren  kalko  okerrak 
antzematea eta zuzentzea; horretarako, euskararen hitz eta adierazpen berezkoak ezagutu eta erabiliko dira.

• Barneratutako  ezagutzak  erabiliz,  ikastetxeko eta  inguruko  egoera  
soziolinguistikoari  behatzea  eta aztertzea.

• Hizkuntzak  garatzeko,  sustatzeko  eta  normalizatzeko erakundeak ezagutzea.
• Hizkuntza  desberdinen  aldeko  jarrera  positiboak  garatzea,  eta,  bereziki,  euskararen  

berreskurapen- prozesuaren  aldekoa.  Horretarako,  euskara  erabiltzeko lotura afektibo 
positiboak sustatuko dira»

DBH3, 5. eduki multzoa
• Hizkuntzak pertsonen arteko harremanak egiteko bitartekotzat eta komunitate baten identitate-

seinaletzat aintzat hartzea. 
• Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan hitz egiten diren hainbat hizkuntzatan sortutako testuak irakurtzea

eta entzutea, egungo euskal gizartearen ezaugarri den eleaniztasun- egoera konplexuaz jabetzeko. 
• Ereduetan oinarrituz, azterketa bateratuak eginez eta testuak entzunez, euskarak historian izan duen

bilakaera eta dituen barietateak (euskalkiak) ezagutzea; horrela, beste edozein kasutan bezala, bizirik
dagoen eta etengabe aldatzen ari den hizkuntzatzat hartuko da. Horrez gainera, ikasleak ohartuko dira
hizkuntzaren ikuspegitik aldagai guztiek balio bera dutela; hau da, ez dagoela besteak baino hobea den 
aldagairik.

• Ahozko eta idatzizko testuetan, euskalkiak eta gaztelaniako dialektoak nahiz horiek dituzten funtzioak ezagutzea. 
• Bakoitzaren euskalkia aintzat hartzea eta erabiltzea, era askotako erregistroaren adibide gisa. 
• Hizkuntza estandarrak (euskara batua) hizkuntza barietate desberdina duten hiztunen arteko komunikazio- tresnatzat

duen funtzioa ezagutzea
• Testuak norbaiten laguntzaz irakurriz eta entzunez, gaztelaniak eta hizkuntza horren geografia-aldaerek edo dialektoek

izan duten bilakaera ezagutzea: andaluziera, Extremadurakoa, Kanarietakoa, Amerikako gaztelania... 
• Soziolinguistikako oinarrizko kontzeptuen esanahia interpretatzea, horiei buruzko erreferentzia egiten den testuen

azterketan oinarrituz. 
• Hizkuntzen arteko ukipen-egoeren ondorioz sortzen diren oinarrizko fenomenoak ezagutzea, bai 

eta hizkuntzei eta horien hiztunei erreferentzia egiten dieten oinarrizko kontzeptuak ere 
(eleanitza, elebakarra, elebiduna...); horretarako, hizkuntza bakoitzak inguruan duen garrantzia
behatu eta gai horiei buruzko ahozko testuak eta testu idatziak aztertuko dira, ereduetan
oinarrituz. 

• Gaztelaniaren eta euskararen arteko ukipena dela eta, hizkuntza erabiltzean sortzen diren kalko
okerrak antzematea eta zuzentzea; horretarako, euskararen hitz eta adierazpen propioak ezagutu
eta erabiliko dira. 

• Barneratutako ezagutzak erabiliz, ikastetxeko eta inguruko egoera soziolinguistikoa hautematea. 
• Hizkuntzak garatzeko, sustatzeko eta normalizatzeko erakundeak ezagutzea. 
• Jarrera aldatzeko beharra onartzea; hau da, hizkuntza desberdinen aldeko jarrera positiboak

garatzea, eta, bereziki, euskararen normalizazio-prozesuari dagokionez, erantzukizunez jokatzea. 
Horretarako, euskararen erabilerari lehentasuna emango zaio, bai pertsonen arteko
harremanetan, bai ikaskuntza-egoeretan.
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• Hizkuntzak  pertsonen  arteko  harremanak  egi teko  bitartekotzat  eta  komunitate  baten  identitate-
seinaletzat hartzea.

• Ikasgelan,  ikastetxean  eta  inguruan  hitz  egi -ten  diren  hainbat  hizkuntzatan  sortutako  testuak 
irakurtzea  eta  entzutea,  egungo  euskal  gizartearen eleaniztasun- egoera konplexuaz jabetzeko.

• Ereduetan  oinarrituz,  azterketa  bateratuak  eginez eta  testuak  entzunez,  euskarak  historian  izan  
duen bilakaera  eta  dituen  aldaerak  (euskalkiak)  ezagutzea; horrela,  beste  edozein  kasutan  bezala,  
bizirik  dagoen eta  etengabe  aldatzen  ari  den  hizkuntzatzat hartuko da.  Horrez  gainera,  ikasleak  
ohartuko  dira  hizkuntza -ren  ikuspegitik  aldaera  guztiek  balio  bera  dutela;  hau da, ez dagoela 
besteak baino hobea den aldaerarik.

• Ahozko  eta  idatzizko  testuetan,  euskalkiak  eta gaztelaniako dialektoak nahiz horiek dituzten funtzio -
ak ezagutzea.

• Bakoitzaren  euskalkia  aintzat  hartzea  eta  erabil -tzea, era askotako erregistroaren adibide gisa.
• Hizkuntza  estandarrak  (euskara  batua) hizkuntza- aldaera  desberdina  duten  hiztunen  arteko 

komunikazio- tresnatzat duen funtzioa ezagutzea.
• Gaztelaniak  eta  bere  geografia- aldaerek  izan  duten  bilakaera  ezagutzea,  testuak  norbaiten  

laguntzaz  irakurriz  eta  entzunez:  Andaluziako  gaztelania,  Extremadurakoa, Kanarietakoa, 
Amerikakoa...

• Soziolinguistikaren  oinarrizko  kontzeptuen  esanahia  interpretatzea,  horiei  erreferentzia  egiten  dieten 
testuen azterketan oinarrituz.

• Hizkuntzen  arteko  ukipen- egoeren  ondorioz  sor-tzen diren  oinarrizko  fenomenoak  ezagutzea,  bai  
eta hizkuntzei  eta  horien  hiztunei  erreferentzia  egiten  di -eten  oinarrizko  kontzeptuak  ere  
(eleanitza,  elebakarra, elebiduna…);  horretarako,  hizkuntza  bakoitzak  ingu -ruan  duen  garrantziari  
behatu  eta  gai  horiei  buruzko ahozko testuak  eta  testu  idatziak  aztertuko  dira,  ere -duetan 
oinarrituz.

• Gaztelaniaren  eta  euskararen  arteko  ukipena idela- eta,  hizkuntza  erabiltzean  sortzen  diren  kalko 
okerrak  antzematea  eta  zuzentzea;  horretarako,  eus -karak  berezkoak  dituen  hitz  eta  
adierazpenak  ezagutu eta erabiliko dira.

• Barneratutako  ezagutzak  erabiliz,  ikastetxeko  eta inguruko egoera soziolinguistikoa hautematea.
• Hizkuntzak  garatzeko,  sustatzeko  eta  normaliza -tzeko erakundeak ezagutzea.
• Hizkuntza  desberdinen  aldeko  jarrera  positiboak  garatzea,  eta,  bereziki,  euskararen  berreskurapen-

prozesuaren  aldekoa.  Horretarako,  euskara  erabiltzeko lotura afektibo positiboak sustatuko dira»

DBH4, 5. eduki multzoa
• Hizkuntzak  hartzea  pertsonen  arteko  harremanak  egiteko  bitartekotzat  eta  komunitate  baten identitate- seinaletzat.
• Ikasgelan,  ikastetxean  eta  inguruan  hitz  egi -ten  diren  hainbat  hizkuntzatan  sortutako  testuak irakurtzea eta  

entzutea,  egungo  euskal  gizartearen eleaniztasun- egoera konplexuaz jabetzeko.
• Ereduetan  oinarrituz,  azterketa  bateratuak  eginez eta  testuak  entzunez,  euskarak  historian  izan  duen bilakaera  eta  

dituen  aldaerak  (euskalkiak)  ezagutzea; horrela,  beste  edozein  kasutan  bezala,  bizirik  dagoen eta  etengabe  
aldatzen  ari  den  hizkuntzatzat  hartuko da.  Horrez  gainera, ikasleak  ohartuko  dira  hizkuntza -ren  ikuspegitik  
aldaera  guztiek  balio  bera  dutela;  hau da, ez dagoela besteak baino hobea den aldaerarik.

• Bakoitzaren  euskalkia  aintzat  hartzea  eta  erabiltzea, era askotako erregistroaren adibide gisa.
• Hizkuntza  estandarrak  (euskara  batua) hizkuntza- aldaera  desberdina  duten  hiztunen  arteko komunikazio- tresnatzat 

duen funtzioa ezagutzea.
• Azterketa  gidatuak  eginez  eta  testuak  trukatuz, gaztelaniaren  bilakaera  historikoa  eta,  latina  oinarri hartuta,  

hizkuntza  erromanikoek  eta  horien  aldaerek izan  duten  bilakaera  ezagutzea;  halaber,  egun  mundu -an duten 
egoera zein den jakitea.

• Hizkuntzen  arteko  ukipen- egoeren  ondorioz sortzen  diren  zenbait  fenomeno  (gehiengoaren  hizkuntza,  hiztun  
gutxiko  hizkuntza,  hizkuntza gutxitua, nazioarteko  hizkuntza  frankoa,  elebitasuna,  diglosia, hizkuntza-
ordezkapena…)  eta  hizkuntzei  nahiz  hiztunei  erreferentzia  egiten  dieten  oinarrizko  kontzeptuak (ama- hizkuntza,  
eleanitza,  elebakarra,  elebiduna...) ezagutzea;  horretarako, hizkuntza  bakoitzak  inguruan duen  garrantziari  behatu  
eta  gai  horiei  buruzko  ahoz -ko  testuak  eta  testu  idatziak  aztertuko  dira,  ereduetan oinarrituz.

• Diagnosia  eginez  eta  barneratutako  ezagutzak erabiliz,  inguruko  egoera  soziolinguistikoa  
hautematea.

• Hizkuntza  bat  desagertu,  indartu  eta  zabalaraz dezaketen  zenbait  faktore  (historikoak,  
gizartekoak eta  politikoak)  ezagutzea  eta  horiek  ikuspegi  kritikotik balioestea.

• Herritarren  hizkuntza- eskubideei  eta betebeharrei  buruzko  legediak  ezagutzea,  eta  
hizkuntzak  ofizialtzat  onartzeak  horien  iraupenerako  duen garrantzia balioestea.

• Hizkuntzei  buruzko  aurreiritziak  izatearen  edo horien  agerpenen  ondorioak  ezagutzea  eta  
ikuspegi kritikoz  balioestea,  ikaslea  norberaren  jarrerarekiko iritzi kritikoak garatuz joan dadin.

• Hizkuntzak  garatzeko,  sustatzeko  eta  normalizatzeko erakundeak ezagutzea.
• Hizkuntza  desberdinen  aldeko  jarrera  positibo -ak garatzea,  eta,  bereziki,  euskararen  berreskurapen- prozesuaren  

aldekoa.  Horretarako,  euskara  erabiltzeko lotura afektibo positiboak sustatuko dira».
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Euskarriak, hizkuntza arlaon
• Hizkuntza autoetimua: autoezagutza + konfiantza
• Gaitasunaren kontzientzia, hobetzeko proiektuak
• …
• “Hizkuntzaren gizarte dimentsioa” blokean 

aurreikusitakoak
– SL ezagutzak, inguruko errealitatea aztertzeko, 

ulertzeko, kokatzeko
– SL ezagutzak, kontzeptuak, ukipen egoeraren 

ondorioak, hizkuntzen galera…
– Erabiltzeko jarrera, lotura afektiboak
– Aniztasuna baioetsi
– Euskararen Hª ezagutu
– Haren aldeko erakundeak ezagutu
– H aureiritziak, estereotipoak kritikoki baloratu

Mintegi lanerako proposamena

• Euskarrietako batzuk lehenetsi
• Jarduerak ezagutu

– HJJ lantzeko propio sortutakoak
– Egokitzeko modukoak

• Gure proposamena prestatu: lehenetsitako 
euskarrietarako jarduerak aukeratu edota egokitu
• Proposamena ikastetxean nola aurkeztu 
pentsatu
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HJJ lantzeko jarduerak ezagutu
(Borondatezko saioan hasi)

• Jarduera posibleak (3 eremutan sailkatuta) 
ezagutu.

• Horietako batzuk lehenetsi
• Gure asmoetarako egokitzeko moduko 

jarduerak ezagutu, horiek egokitzeko 
modua antzeman

Ikastetxeetarako proposamena 
prestatu
• lehenetsitako euskarrietarako, hasi ...

– Jarduerak aukeratzen edota 
– Jarduerak egokitzen
(eta Jarduera-bilduma hori noiz-nola

bukatuko dugun erabaki)

• Proposamena ikastetxean nola 
aurkeztu pentsatu, aurkezpenerako 
estrategia eta baliabideak definitu


