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IRALE IKASTAROAK, H408. 2011-2012 IKASTURTEA 

HIZKUNTZA(K)  ETA ETORKINAK: ETORKINEN JATORRIZKO  
HIZKUNTZA(K)  ETA HIPIEN PAPERA  

Hizkuntza indartzeko irakasleen (HIPI) egitekoak eta funtzioak lantzea da ikastaro honen helburu nagusia. 

Ikasle etorkinen hizkuntza premiak, interesak, bizipenak, kultura eta hizkuntza bera hartu beharko dira 

kontuan hezkuntza-programa diseinatzerakoan, haur hauek ahalmen eta gaitasun guztiak garatu ahal 

ditzaten. Beraz, curriculuma egokitu eta aberastu egin beharko da guzti horri eraginkortasunez erantzuteko. 

Hizkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak izango dira, segur aski, atzerritik etorri diren haurrak. Horrek 

esan nahi du, haur bakoitzari bere esku-hartze plana egin beharko zaiola, bakoitzaren jatorria eta egoera 

ezberdina izango delako. Horren ondorioz, gainera, hizkuntza indartzeko gelako programazio egokitua egin 

beharko da. 

HIPIen funtzioak aztertuko dira eta landuko dira, baina gainerako irakasleekin  (tutorearekin, adibidez) egin 

beharreko koordinazio lanez ere hitz egingo da ikastaroan. Koordinazio horrek antolatua izan behar du, 

emaitza onak eman ditzan. Ikaslearen hizkuntza premiak aztertu eta bideratuko ditu HIPIak, baina haur 

horrek izango duen hezkuntza-programa orokorraren barnean sartuta egongo denez, hala beharrez, 

gainerako irakasleekin koordinazio antolatua egitea garrantzitsua da. Koordinazio horretan, haur etorkin 

horren jarraipena egingo da, ebaluatu ere egingo da, jarritako helburuen betetze maila aztertuz eta hala 

badagokio, ekintza zuzentzaileak programatuz. 

Hezkuntza prozesuan kulturartekotasunaren ikuspegia zehar-lerro gisa sartzearen inguruan ere hausnartuko 

da ikastaro honetan. Aurreko ikastaroko azalpenetan jaso ditugun ideiak hemen ere berreskuratuko ditugu, 

beti ere HIPIen ikuspegira ekarrita: identitatearen inguruko hausnarketa, hizkuntzei funtzioak ematearena, 

kulturartekotasuna nola txertatu… 

Ikastaro honen bitartez, beraz, honako eduki hau landuko dute irakasleek: 

-Kulturartekotasuna eta identitatea landu, hizkuntza ardatz hartuta 

-HIPIek izan beharreko papera etorkinen eskolako harrera/integrazioan 

-Gainerako irakasleekin izan beharreko koordinazioa 

-Bigarren hizkuntza ikasteko estrategiak. Hauetan oinarrituta ekintza plana egingo da ikasle berri bat 

etortzen den bakoitzean aplikatzeko. 
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METODOLOGIA  

Formazio modulu edo ikastaro hauetako metodologia antzerakoa izango da. Ikastaroetako 

metodologian lau ezaugarri daude azpimarratzeko modukoak:  

� Parte hartzailea. formaziora etorriko diren irakasleek beraien esperientzia oinarri hartuta saioak 

asko aberats ditzaketela uste dugu eta horrexegatik, saioak parte hartzaileak izango dira. Saioetan 

bertan azalpenak eta ariketak tartekatuko dira eta hitza emango zaie irakasleei momenturo. 

� Praktikan oinarritua. Saioen oinarrian hainbat kontzeptu teoriko aurkitzen diren arren, saioetara 

bertaratuko diren irakasleen eguneroko esperientzian oinarrituko gara, horixe baita ikasbiderik 

aberatsena. 

� Egokitua. Saioetan parte hartuko dutenen interesak eta beharrak kontuan hartuta, saioak egokitu 

egingo ditugu. Edukiak prest izango ditugu baina batean edo bestean denbora eta azalpen gehiago 

emateko beharra ikusten denean, horretan zentratuko gara.  

� Malgua. Aurretik esandako guztiagatik, malgutasunez jokatuko dugu parte hartzea bermatzeko, 

praktiketatik ikasteko eta hartzaileen beharretara egokitzeko.  

Formazio saioan zehar aipatuko ditugun hainbat eduki eta kontzeptu argi izan arren, egoera batzuren 

aurrean, kontraesanak eta zalantzak sortuko zaizkigu. Teoria praktikara eramatea ez da bide erraza, 

eta horrelakoetan  hausnartzea garrantzitsua da, orain arte egin dena ikustea eta esperientziak 

konpartitzea. Horregatik, saioetan hausnarketarako tarteak ere izango ditugu 

Saio osoan zehar dinamizatzaile bat egongo da. Azalpenak emateaz gain, taldeka egiten diren ariketen 

jarraipena egingo du eta hartzaile diren irakasleek planteaturiko zalantzak bideratuko ditu. 

Gehienez ere, 15 irakaslez osatutako taldeak antolatuko dira. Kopuru horretatik gora, guztien parte 

hartzea eta talde-dinamika bideratzea zaila gertatzen da.  

Iraupena: 10 orduko modulua da, 3 egunetan banatuta. 

 
MODULUA EMANGO DUTEN IRAKASLEAK: 

Formazio saio hauen dinamizatzaileak Emuneko hiru pertsona izango dira. Hiruren artean banatuko lirateke 

sortutako taldeak gidatzeko ardura.  Hauek izango dira formazioa emango dutenak: Olatz Irizar, Amaia 

Rodriguez eta Naiara Etxeberria. 

Hirurak dabiltza Emuneko immigrazio alorrean lanean. Eta HUHEZI unibertsitatean kulturartekotasunaren 

inguruko ikasgaia ematen diete HUHEZIko irakasletza ikasketetako ikasleei. 


