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IRALE IKASTAROAK, H408. 2011-2012 IKASTURTEA 

HIZKUNTZA HARRERA NOLA EGIN:  EDUKIA ETA SISTEMATIZAZIOA  

Ikastaro honen helburua da, eskolako hizkuntza harrera diseinatzen ikastea. Eskolan dagoeneko harrera 

plan orokor bat badago, hor hizkuntzaren ikuspegia txertatzen ikasiko da eta ez badago, harrera plan bat 

diseinatzeko oinarriak ere erakutsiko dira.  

Hizkuntza harrera sistematizatzearen garrantziaz ohartarazi nahi da, borondatezko lana izateari utzita. 

Horrek, antolaketa eta dedikazioa eskatzen dio eskola bakoitzari eta hori egin ahal izateko formazioa 

eskaintzen da ikastaro honen bitartez.  

Hizkuntza harrera egin ahal izateko, beste hainbat kontzeptu ere lantzera bultzatuko gaitu. Hala nola, 

kulturartekotasuna eta hizkuntza aniztasuna. Bi kontzeptu horietan oinarritutako hizkuntza harrera egitea 

aholkatuko du Emunek, hizkuntza guztiek (euskararena barne eta oinarri hartuta) bere lekua eta dagokien 

garapena izan dezaten ziurtatzeko eta atzerritik etorri diren ikasleak ongi integratu daitezen. 

Integrazioa bere zentzurik osoenean ulertu behar da, bi norabidetako integrazioa alegia. Etorkinei 

eskolarako sarbidea bermatuko zaie bertakoen eskubide eta betebehar berberekin eta bere jatorrizko 

kulturari uko egitea eskatu gabe. Eta eskolak hori posible egiteko baldintzak eskaini behar ditu. Hortxe 

kokatzen da, hain zuzen ere, harrera sistematizatuta edukitzearena. 

Integrazioaren alderdietako bat, eta oso garrantzitsua, hizkuntza-integrazioa dugu. Hizkuntzak berebiziko 

garrantzia dauka edozein sozializazio prozesutan. 

Hizkuntza herri baten identitatearen elementua da, baina identitateak bi norabide dauzka. Bi norabide horiek 

kontuan hartu behar dira, alde batetik eskolan dauden haurren identitatea eta bestetik, etorkinen identitatea. 

Kulturartekotasunak kulturen (hizkuntzen) arteko errespetuzko erlazio bat suposatzen du; eta definizioz, 

elkarrekintza inplikatzen du. Kultura bakoitzak pentsatzeko, sentitzeko eta ekiteko modu desberdinak baditu 

ere, kulturartekotasunak “desberdinen” arteko elkar ulertzea ahalbidetzen du, kultura bakoitzeko alderdi 

erakargarrienak plazaratu eta elkarren arteko aurreiritzi eta erresistentziak saihestuz. 

Gurea gorde besteena errespetatuz jokamoldea bultzatuko da batez ere. Eskolan izango diren hizkuntzei 

funtzioak ezarri beharko zaie. 

Atzerritik etorritako haurren integraziorako hasiera besterik ez da harrera. Harreraren ondoren ere, inklusioa 

eta elkarbizitza egokia eta duina ziurtatzeko bidea landu beharko da. Baina azken bi horiek ez dira ongi 

bideratuko, harrera eraginkortasunez ez bada egiten.   



 

2                                                 IRALE 2011-2012. Immigrazioa eta hizkuntzak 

www.immigrazioa.com 

Harrera horretan, eskola komunitate osoa hartu beharko da kontuan. Hainbat parte hartzaile egongo dira, 

bakoitzak bere rola izango duena. Beraz, hizkuntza harrera diseinatzerakoan, parte hartzaile guztiak hartu 

beharko dira kontuan: 

-Irakasleak eta irakasleen klaustroa   -Bertako ikasleak 

-Eskolako langileak     -Gurasoak eta guraso elkartea 

-Atzerritik etorritako ikaslea eta bere familia 

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

·Harrera zer den, hizkuntza harrera egitea zer den 

·Harrera egiteko oinarrizko ezagutza, sistematizazioa 

·Harrera plan baten diseinua  

·Harrera planean hizkuntzaren ikuspegia nola txertatu 

·Hizkuntza harreran eskola komunitatearen partaidetza nolakoa izan behar den 

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

jarraipena egingo du eta hartzaile diren irakasleek planteaturiko zalantzak argituko 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.
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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. 


